
 

 

77 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Deskripsi Lokasi 

Madrasah Aliyah Unggulan Bandung merupakan salah satu sekolah 

menengah atas yang berada pada lingkup pondok pesantren yang berada di 

Desa Suruhan Lor Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena terletak di jalan 

raya yang dilalui oleh angkutan antar kota Bandung ke Durenan menuju 

Trenggalek maupun ke Tulungagung sehingga memudahkan masyarakat 

mengakses transportasi menuju Madrasah Aliyah Unggulan Bandung. 

Saat ini Madrasah Aliyah Unggulan Bandung terdiri atas lima kelas 

dimana kelas X terdiri atas dua kelas, kelas XI terdiri atas satu kelas, dan kelas 

XII terdiri atas 2 kelas. Kelas satu di bagi atas ke  las X A dan X B. Jumlah 

siswa kelas X A sebanyak 27 siswa. Jumlah siswa kelas X B sebanyak 28 

siswa. Jumlah siswa kelas XI terdiri dari 30 siswa. Jumlah siswa kelas XII 

dibagi atas kelas XII A dan XII B.Kelas XII A terdiri dari  35 siswa dan kelas 

XII B terdiri dari 32 siswa. 
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Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Unggulan Bandung adalah 

terwujudnya individu yang memiliki kecerdasan, sikap agamis, kemampuan 

diniyah-ilmiah, terampil dan profesional sesuai dengan tatanan kehidupan dan 

mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. Visi dan misi Madrasah Aliyah 

Unggulan Bandung sebagai berikut: 

a. Visi Madrasah Aliyah Unggulan Bandung 

1. Terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas, terpercaya dan 

bernuansa islami. 

2. Terwujudnya insan yang intelektual, profesional yang bertakwa kepada 

Allah SWT. 

Indikator: 

1. Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islami sebagai pandangan 

hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

3. Terlaksananya proses pembelajaran pengelolaan dan pelayanan 

pendidikan yang sesuai dengan standart pendidikan nasional. 

4. Unggul dalam prestasi akademik. 

5. Unggul dalam prestasi Non akademik. 

6. Memiliki lulusan yang berdaya saing tinggi memasuki dunia kerja. 

7. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 

8. Memiliki lingkungan Madraasah yang ramah, aman, nyaman, 

rindang dan kondusif untuk belajar. 
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b. Misi Madrasah Aliyah Unggulan 

 Menyelenggarakan pendidikan pembelajaran dan pelatihan menuju 

terbentuknya: 

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

2. Manusia yang berbudi luhur, berakhlaq mulia sehat jasmani rohani. 

3. Manusia yang berilmu Amaliyah dan beramal ilmiyah. 

4. Manusia yang percaya diri dan dapat hidup mandiri. 

5. Manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis  Proses Berpikir Kreatif Siswa Dalam 

Menyelesaikan Masalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Di Kelas  X-A 

Madrasah Aliyah Unggulan Bandung Tulungagung” merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses berpikirnya siswa menurut 

teori Wallas dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua 

variabel. 

Berdasarkan sejarah psikologi kognitif, Wallas menjelaskan bahwa ada 

4 tahapan dalam proses kreatif: 

1. Persiapan: memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal 

untuk memecahkannya.  

2. Inkubasi: masa dimana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung 

untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal 

lainnya. 
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3. Iluminasi: Memperoleh insight (pemahaman yang mendalam)  dari 

masalah tersebut. 

4. Verifikasi: Menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrsah Aliyah Unggulan Bandung 

tepatnya dikelas X-A. Dimana materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

telah seslesai diajarkan pada semester ganjil. Adapun tahapan atau proses 

pelaksanaan  penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada hari kamis 19 Februari 

2014 peneliti melakukan observasi terhadap sekolah yang bersangkutan 

(Madrsah Aliyah Unggulan Bandung) dan juga mengajukian surat ijin 

penelitian ke Madrsah Aliyah Unggulan Bandung.  

Pada hari itu pihak sekolah secara resmi menerima surat pengajuan 

penelitian  dan peneliti sudah disahkan dan dijinkan secara resmi untuk 

melakukan penelitian disekolah tersebut. Pihak sekolah berdasarkan waka 

kurikulum memberi jadwal penelitian mulai tanggal 10 Maret 2014. Selang 

waktu yang cukup lama dari persetujuan sampai penelitian ini dilaksanakan 

karena adanya ujian madrasah dan juga try out kelas XII yang akan 

menghadapi UN. 

Kemudian pada hari  Rabu tanggal 26 Februari peneliti bertemu dengan 

guru pengampu mata pelajaran matematika kelas X-A, yaitu Ibu Diesy  

Yuliana, S.Pd. Peneliti terlebih dahulu janjian bertemu beliau pada jam 9.30 

pada waktu istirahat di Madrsah Aliyah Unggulan Bandung, karena pada jam 

lain ibu diesy tidak memeliki banyak waktu. Akhirnya peneliti bertemun 

dengan ibu diesy dan menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
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Melalui percakapan langsung (wawancara) peneliti menyampaikan 

bahwa akan meneliti proses berpikirnya siswa kelas X-A dalam menyelesaikan 

masalah sistem persamaan linear dua variabel. Peneliti juga membawa lembar 

validasi instrumen untuk divalidasi oleh bu diesy. Bu diesy juga menyetujui 

validasi instrumen tersebut yang didalamnya ada instrumen tes dan wawancara 

dengan siswa. 

Jadwal pelajaran matematika ibu diesy hari Rabu jam ke 3-4 (8.10 -

9.30) dan pada hari jum’at 5-6 (10.00-11.00). karena ketepatan hari Rabu 

tanggal 12 Maret 2014 kelas X libur dan masuk pada hari Jum’at maka 

penelitian 1 dilakukan pada hari Jum’at tanggal 14 Maret 2014 dan penelitian 2 

dilakukan selang satu minggu yaitu pada hari Jum’at 21 maret 2014. Penelitian 

ke 1 dan ke 2 dilakukan dengan memberikan tes dan wawancara kepada siswa 

terpilih atau yang telah dipertimbangkan. Tak lupa pengamatan juga dilakukan 

saat tes dan wawancara berlangsung. Hal ini digunakan untuk menambah 

keakuratan data dalam penelitian. 

 

3. Pelaksanaan Lapangan 

Pelaksanaan lapangan adalah pelaksanaan pengambilan data di 

lapangan yaitu meliputi pelaksanaan observasi, tes dan wawancara terhadap 

siswa untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam menganalisis proses 

berpikir kreatif siswa menurut teori Wallas dalam menyelesaikan soal 

matematika. Adapun waktu pelaksanaanya dimulai hari Jum’at tanggal 14 

Maret 2014 hingga hari Jum’at tanggal 21 Maret 2014. 
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Berikut perincian pelaksanaan penelitian ini: pelaksanaan tes  

dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 14 Maret 2014 pada jam pelajaran ke 5-

6, yaitu pukul 10.00- 11.00 WIB dengan peserta adalah siswa kelas X-A MA 

Unggulan Bandung yang berjumlah 27 siswa kemudian dilanjutkan wawancara 

setelah jam pelajaran berakhir. Peneliti meminta siswa yang terpilih untuk tetap 

tinggal dikelas untuk melaksanakan proses wawancara dan siswa yang lain 

boleh meninggalkan kelas. 

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan dan analisa data serta untuk 

menjaga privasi subjek, maka peneliti melakukan pengkodean kepada setiap 

siswa. Berikut salah satu contohnya : kode siswa AAM.  Selanjutnya untuk 

daftar peserta penelitian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Daftar Peserta Penelitian (Tes) dan Kode Siswa 

NO KODE SISWA NO KODE SISWA NO KODE SISWA 

1. AAM 10. IPS 19. SNF 

2. ABR 11. KM 20. SN 

3. AA 12. MSDS 21. ST 

4. DDE 13. MHP 22. TL 

5. ES 14. MIS 23. UKMW 

6. EKA 15. RAKS 24. AR 

7. EMS 16. RKH 25. AT 

8. FAS 17. RH 26. PRM 

9. IMI 18. SI 27. MN 
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Dalam pelaksanaannya, materi yang digunakan dalam tes ini adalah 

materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tes ini terdiri dari dua 

masalah dengan rentang waktu antara tes no 1 dan no 2 satu minggu, dalam 

satu masalah diberikan waktu 60 menit atau satu jam untuk penyelesaiannya. 

Kegiatan ini berlangsung sangat baik dan lancar. Setelah selesai, peneliti 

memeriksa dan mengoreksi hasil jawaban siswa. Kemudian peneliti mengambil 

3 siswa untuk pelaksanaan wawancara. Hal ini peneliti lakukan dengan 

beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan dari guru antara laian: siswa 

yang mudah diajak berkomunikasi dan  bekerja sama. Dan pertimbangan dari 

peneliti sendiri, karena peniliti pernah PPL di kelas tersebut.  

Tabel 4.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

No Kode Siswa 
Tingkat Berpikir 

Kreatif 
No Kode Siswa 

Tingkat Berpikir 
Kreatif 

1. AAM Kreatif 15. RAKS Cukup kreatif 

2. ABR Cukup kreatif 16. RKH Kurang kreatif 

3. AA Kreatif 17. RH Cukup kreatif 

4. DDE Cukup Kreatif 18. SI Kreatif 

5. ES Cukup kreatif 19. SNF Kurang kreatif 

6. EKA Kurang kreatif 20. SN Cukup kreatif 

7. EMS Kurang kreatif 21. ST Cukup kreatif 

8. FAS Cukup Kreatif 22. TL Cukup kreatif 

9. IMI Kurang kreatif 23. UKMW Cukup Kreatif 

10. IPS Cukup kreatif 24. AR Kreatif 

11. KM Kurang kreatif 25. AT Cukup kreatif 

12. MSDS Cukup kreatif 26. PRM Kurang kreatif 
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13. MHP Kurang Kreatif 27. MN Cukup Kreatif 

14. MIS Kurang kreatif    

 

Setelah selesai pelaksanaan tes peneliti mengoreksi jawaban siswa. 

Kemudian dari 27 siswa yang mengikuti tes peniliti mengambil subyek 

sebanyak 3 siswa sebagai subyek wawancara. Ketiga subyek tersebut mewakili 

tingkat berpikir kreatif 3 (kreatif), tingkat berpikir kreatif 2 (cukup kreatif), 

tingkat berpikir kreatif 1 (kurang kreatif). Berikut ini akan dipaparkan data 

tentang tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan 

masalah SPLDV yang didasarkan pada komponen berpikir kreatif. 

Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, wawancara dilaksanakan 

pada hari jum’at Jum’at tanggal 14 Maret 2014 dan hari Jum’at tanggal 21 

Maret 2014 jam ke 5-6 setelah tes dilaksanakan dengan peserta berjumlah 3 

siswa. Berikut rincian dari peserta yang mengikuti wawancara. 

Tabel 4.3 Daftar Peserta Penelitian ( Wawancara) Dan Kode Siswa 

NO KODE SISWA KARAKTER SISWA  

1. AR - Siswa kreatif 

-  Siswa mudah diajak berkomunikasi  

-  Siswa mudah diajak bekerja sama 

2. RH - Siswa cukup kreatif 

- Siswa mudah diajak berkomunikasi 

- Siswa mudah diajak bekerja sama 

3. KM - Siswa kurang kreatif 

- Siswa mudah diajak berkomunikasi 

- Siswa mudah diajak bekerja sama 
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Untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisa data hasil 

wawancara maka peneliti merekam hasil wawancara menggunakan alat 

perekam dan untuk menyimpan kejadian selain suara yang tidak dapat direkam 

oleh alat perekam peneliti menggunakn alat tulis. Pelaksanaan wawancara ini 

dilaksanakan dikelas X-A Madrasah Aliyah Unggulan Bandung. 

4. Penyajian Data 

Setelah selesai pelaksanakan tes, peneliti menganalisis jawaban siswa 

dan menentukan siswa yang akan menjadi subjek wawancara. Menganalisis  

jawaban siswa dengan cara melihat respon hasil jawaban siswa. Di mana 

respon hasil jawaban siswa  yang beraneka ragam tersebut dipertimbangkan 

berdasarkan proses berpikir kreatif menurut teori Wallas. 

Dari hasil tes yang dicapai siswa, peneliti dan guru mata pelajaran 

matematika dikelas tersebut juga  berdiskusi mengenai siswa yang mudah 

diajak berkomunikasi dan bekerjasama dalam  penelitian ini, maka peneliti 

memilih subjek yang kiranya sesuai dengan harapan. 

Sehingga ditemukan 3 siswa yang akan menjadi subyek wawancara. 

Subyek yang dimaksud adalah AR, RH, KM. Berikut rincian dari hasil jawaban 

dan hasil wawancara siswa. Peneliti  akan menyusun pengkategorian tingkat 

kreativitas siswa yang berpedoman pada tabel 2.2  untuk menentukan tahapan  

proses berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan 

linear dua variabel menurut teori Wallas yaitu: (1) Persiapan (2) Inkubasi (3) 

Iluminasi (4) Verifikasi 



 

 
 

a. Paparan data hasil tes dan wawancara siswa

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Hasil tes siswa ARM

Respon jawaban AR

informasi yang terdapat dalam soal mengenai SPLDV.  Hal ini di tunjukkan  

dengan memisalkan x sebagai kue coklat dan y sebagai kue donat. Meskipun 

dia tidak menuliskan prosedur apa yang diketahui dan apa yang ditan

Paparan data hasil tes dan wawancara siswa kreatif 

menyelesaikan masalah nomor 1. 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M1 pada tanggal 14 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.1 

Hasil tes siswa ARM1 pada tanggal 14 maret 2014

Respon jawaban AR pada M101 menunujukkan siswa AR memahami 

informasi yang terdapat dalam soal mengenai SPLDV.  Hal ini di tunjukkan  

dengan memisalkan x sebagai kue coklat dan y sebagai kue donat. Meskipun 

dia tidak menuliskan prosedur apa yang diketahui dan apa yang ditan

M101 
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kreatif (AR) dalam 

pada tanggal 14 

pada tanggal 14 maret 2014 

 

01 menunujukkan siswa AR memahami 

informasi yang terdapat dalam soal mengenai SPLDV.  Hal ini di tunjukkan  

dengan memisalkan x sebagai kue coklat dan y sebagai kue donat. Meskipun 

dia tidak menuliskan prosedur apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

M102 

M103 
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secara rinci. Respon  jawaban AR pada M1 02 menunjukkan siswa AR mampu 

menyelesaikan masalah SPLDV dengan benar menggunakan cara eliminasi.  

Selanjutnya pada M1 03 siswa AR  menyimpulkan jawaban dengan 

jelas, tepat, teliti dan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa AR  fasih 

dalam menyelesaikan masalah. 

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa AR 

pada saat menyelesaikan M1 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 14 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 11.00 sampai 11.30 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas AR saat menyelesaikan M1 dipaparkan pada tabel 4.4 

berikut. 

Tabel 4.4  Transkip wawancara siswa ARM1 pada tanggal 14 maret 2014 

Kode Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

AR(W01) :Memahami bu. Disini diminta mencari harga 2 kue coklat dan 5 kue 

donat. (dengan suara tegas dan meyakinkan) 

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 

AR(W02)  :Disini yang diketahui kue coklat saya misalkan x dan kue donat  saya 

misalkan y Setelah  itu saya menemukan persamaannya i: yaitu : 4x + 

3y = 10.900 dan persamaan ii: 3x + 2y = 8000(sambil menujukkan  

hasail jawabnnya ) Sedangkan yang ditanya yaitu harga 2 kue coklat 

dan 5 kue donat atau   2x + 5y. 

P :Tetapi kenapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan ? 

 



 

 
 

Kode 

AR(W03) :Ehhh... iya bu saya lupa belum menuliskan. Saya langsung fokus 

mengerjakan bu.

P :Hemmm...Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini 

sebelumnya?

AR(W04) :Sudah pernah bu, di Mts dulu dan di semester ganjil.

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal?

AR(W05) :Yaaa ... saya mikir gimana cara menyelesaikan soal ini buu. karena 

agak lupa bu , kan materinya sudah lalu

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini?

AR(W06)

  

: Tidak 

mengerjakannya

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesul

menyelesaikan soal?

AR(W07)

  

:Ya karena saya lupa saya mencoba mengingat kembali  bagai mana 

cara mengerjakannya dan saya 

untuk menemukan 

 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini?

 

Wawancara 

:Ehhh... iya bu saya lupa belum menuliskan. Saya langsung fokus 

mengerjakan bu. 

:Hemmm...Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini 

sebelumnya? 

:Sudah pernah bu, di Mts dulu dan di semester ganjil. 

:Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

:Yaaa ... saya mikir gimana cara menyelesaikan soal ini buu. karena 

agak lupa bu , kan materinya sudah lalu 

:Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini?

Tidak mengalami kesulitan bu ... hanya saja sedikit lupa cara 

mengerjakannya 

:Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal? 

:Ya karena saya lupa saya mencoba mengingat kembali  bagai mana 

cara mengerjakannya dan saya mencoba mengerjakan pada kertas lain 

untuk menemukan  jawabannya. 

:Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini?
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:Ehhh... iya bu saya lupa belum menuliskan. Saya langsung fokus 

:Hemmm...Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini 

:Yaaa ... saya mikir gimana cara menyelesaikan soal ini buu. karena 

:Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

mengalami kesulitan bu ... hanya saja sedikit lupa cara 

itan dalam 

:Ya karena saya lupa saya mencoba mengingat kembali  bagai mana 

mencoba mengerjakan pada kertas lain 

:Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 



 

 
 

Kode 

AR(W08) :Pertama saya misalkan dulu kue coklat sebagai x dan kue donat 

sebagai y. Setelah itu diperoleh

persamaan ii : 3x + 2y =  

menggunakan metode eliminasi. Sampai diperoleh hasil dari nilai x dan 

nilai y. Setelah diperoleh nilai x

dapat diperoleh h

memasukkan nilai x dan nilai y pada 

diperoleh hasilnya 7.900 bu.

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini?

AR(W09)

  

: Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campu

dan cara g

P :Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini?

AR(W10) :Sambil mengerjakan di lembar jawabannya

P :Apakah kamu yakin d

AR(W11)

  

: Yakin bu, karna 

memperoleh hasil yang 

masukkan ke persamaan hasilnya sama. Jadi saya yakin denga

jawaban saya bu

Wawancara 

Pertama saya misalkan dulu kue coklat sebagai x dan kue donat 

sebagai y. Setelah itu diperoleh persamaan i  : 4x + 3y = 10.900, dan

persamaan ii : 3x + 2y =  8.000.selanjutnya saya kerjakan 

menggunakan metode eliminasi. Sampai diperoleh hasil dari nilai x dan 

nilai y. Setelah diperoleh nilai x yaitu 2.200 dan nilai y

t diperoleh hasil dari pembelian 2x + 5y. Yaitu dengan 

memasukkan nilai x dan nilai y pada persamaan 2x + 5y tersebut dan 

diperoleh hasilnya 7.900 bu. 

:Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini?

Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan subtitusi 

dan cara grafik. (Sambil buka catatannya). 

:Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini?

:Sambil mengerjakan di lembar jawabannya 

:Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan?

: Yakin bu, karna  dari 2 cara metode yang bebeda ini jawaban saya 

memperoleh hasil yang sama. Dan setelah nilai x dan y nya saya 

masukkan ke persamaan hasilnya sama. Jadi saya yakin denga

jawaban saya bu. 
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Pertama saya misalkan dulu kue coklat sebagai x dan kue donat 

persamaan i  : 4x + 3y = 10.900, dan 

8.000.selanjutnya saya kerjakan 

menggunakan metode eliminasi. Sampai diperoleh hasil dari nilai x dan 

dan nilai y yaitu 700 maka 

asil dari pembelian 2x + 5y. Yaitu dengan 

2x + 5y tersebut dan 

:Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

ran eliminasi dan subtitusi 

:Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini?. 

berikan? 

dari 2 cara metode yang bebeda ini jawaban saya 

sama. Dan setelah nilai x dan y nya saya 

masukkan ke persamaan hasilnya sama. Jadi saya yakin dengan  

M104 
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Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa AR 

memahami informasi yang terdapat dalam masalah 1 (ARW01 dan ARW02), 

AR  mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam masalah 1 

meskipun pada lembar jawabannya dia tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan secara rinci.  AR langsung fokus mengerjakan. Siswa  

AR mampu menjelaskan cara menyelesaikan masalah SPLDV tersebut  dengan 

bahasanya sendiri  secara rinci sesuai hasil pekerjaannya. AR menyelesaikan 

masalah menggunkan cara eliminasi  dan hasil yang diperolehnya benar 

(ARW08). Siswa  AR  Menyelesaikan masalah spldv tersebut dengan cara lain 

yaitu cara campuran (eliminasi-subtitusi) dengan prosedur yang benar.AR juga  

menyimpulkan hasil dari pekerjaannya (ARW10). Jadi dapat disimpulkan 

siswa AR fasih dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah SPLDV. 

Dari hasil tes dan wawancara dapat ditarik kesimpulan bahawa siswa  AR 

memenuhi kefasihan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan M1 jadi AR 

dikatagorikan siswa kreatif. 

Proses berpikir AR pada M1 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa AR mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah, 

mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri(ARW01). 

b. Siswa AR mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, AR memisalkan variabel x sebagai kue coklat dan variabel y 

sebagai kue donat (M101 dan ARW02). 
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c. Siswa AR sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(ARW04) 

2. Inkubasi 

a. Siswa mengingat materi SPLDV yanng telah lalu sambil mencoret-coret 

pada selembar kertas kosong (ARW07)) 

b. Siswa mencoba merenung sambil menggigit-gigit ujung bolpoin. 

3. Iluminasi 

a. Siswa menyelesaikan menggunkan cara eliminasi karena cara itu 

dianggap mudah baginya.(M102 dan ARW08). 

b. Siswa mencoba menyelesikan dengan cara lain yaitu cara campuran 

(eliminasi-subtitusi) (M104 dan ARW10).  

4. Verifikasi 

a. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

fasih.(M102 dan ARW08) 

b. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara campuran (eliminasi-

subtitusi) secara fasih  (M104 dan ARW10). 

c. Siswa memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan masalah spldv 

antara menggunakan cara eliminasi dan cara campuran (eliminasi-

subtitusi) (M102 dan M104). 

d. Siswa yakin dengan hasil jawabannya jawaban (ARW11). 

 

 



 

 
 

b. Paparan data hasil tes dan wawancara 

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.2

Gambar 4.2 Hasil tes siswa ARM

Respon jawaban AR pada 

informasi yang terdapat dalam 

dengan memisalkan x sebagai pensil dan y sebagai spidol selanjutnya 

menuliskan persamaan yang diketahui dalam 

Paparan data hasil tes dan wawancara siswa kreatif (

menyelesaikan masalah nomor 2. 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M2 pada tanggal 21 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.2 

Hasil tes siswa ARM2 pada tanggal 21 maret 2014

Respon jawaban AR pada M201 menunjukkan siswa AR memahami 

informasi yang terdapat dalam masalah mengenai SPLDV. Hal ini di tunjukkan  

dengan memisalkan x sebagai pensil dan y sebagai spidol selanjutnya 

maan yang diketahui dalam masalah tersebut. Siswa AR lebih 

M201 

M202 

M204 

92 

kreatif (AR) dalam 

pada tanggal 21 

pada tanggal 21 maret 2014 

 

siswa AR memahami 

mengenai SPLDV. Hal ini di tunjukkan  

dengan memisalkan x sebagai pensil dan y sebagai spidol selanjutnya 

tersebut. Siswa AR lebih 

M203 
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teliti  dalam menyelesaikan masalah nomer 2 ini dari pada masalah nomor 1 

hal ini dibuktikan pada hasil jawaban. Pada masalah nomor 1 siswa AR lupa 

tidak menuliskan persamaan yang diketahui sedangkan pada masalah nomor 2 

siswa AR menuliskan  persamaan yang diketahui.   

Pada M202 Siswa AR menuliskan apa yang ditanyakan dalam masalah 

tersebut sedangkan pada masalah nomer 1 siswa AR lupa tidak menuliskan apa 

yang ditanyakan. Pada M203 AR menyelesaikan masalah dengan metode  

eliminasi dengan benar. Dan pada M204 AR juga menyimpulkan hasil jawaban 

dengan jelas, rinci, teliti dan benar. Jadi dapat disimpulkan siswa AR fasih 

dalam menyelesaikan masalah SPLDV. 

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa AR 

pada saat menyelesaikan M2 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 21 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 11.00 sampai 11.30 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas AR saat menyelesaikan M2 dipaparkan pada tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 Transkip wawancara siswa ARM2 pada tanggal 21 maret 2014 

Kode Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

AR(W01) :Memahami bu. Disini diminta mencari harga 5 pensil dan 4 spidol . 

(dengan suara tegas dan meyakinkan) 

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 
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Kode Wawancara 

AR(W02)

  

:Disini yang diketahui pensil saya misalkan x dan spidol saya misalkan 

y. Setelah  itu saya menemukan persamaannya i: yaitu : 2x + 3y = 

6.100 dan persamaan ii: 5x + 2y = 7000 (sambil menujukkan  hasail 

jawabnnya ) Sedangkan yang ditanya yaitu harga 5 pensil dan 4 spidol 

atau   5x + 4y bu. 

P :Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

AR(W03) :Sudah pernah bu. 

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

AR(W04) :Yaaa ... saya mikir gimana cara menyelesaikan soal ini buu dan 

langsung mengerjakannya 

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

AR(W05) :Tidak mengalami kesulitan bu ... hanya saja sedikit lupa cara 

mengerjakannya. 

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal...?  

AR(W06) :Ya karena saya lupa saya mencoba mengingat kembali  bagai mana 

cara mengerjakannya bu. . . karena soal ini mirip dengan soal yang 

kemarin ibu ujikan.(Sambil mengetuk-ngetukkan bolpoinnya dimeja). 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

AR(W07) :Pertama saya misalkan dulu pensil sebagai x dan spidol sebagai y. 

Setelah itu diperoleh 

persamaan i  : 2x + 3y = 6.100, dan 

persamaan ii : 5x + 2y = 7.000 

selanjutnya saya kerjakan menggunakan metode eliminasi. Sampai 

diperoleh hasil dari nilai x dan nilai y. Setelah diperoleh nilai x dan 

nilai y maka dapat diperoleh hasil dari pembelian 5x + 4y. 

Yaitu dengan memasukkan nilai x dan nilai y pada 5x + 4y tersebut dan 

diperoleh hasilnya 10.000 bu. 

P  :Mengapa kamu menggunakan cara ini? 

AR(W08) : Karena cara eliminasi ini cara yang paling mudah menurut saya bu 

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

AR(W09) :Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan subtitusi 
dan cara grafik 



 

 
 

Kode 

P :Jika ada, bagaimana cara lai

AR(W10 :Sambil mengerjakan di lembar jawabannya.

P :Apakah kamu yakin dengan jawaban 

AR(W11) : Yakin bu, karna dari 2 cara  yang berbeda ini jawaban saya sama. 

Dan setelah nilai x dan y nya saya masukkan ke persamaan hasilnya 

sama. Jadi saya yakin dengan jawaban saya bu

 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, 

memahami informasi yang terdapat dalam masalah

diketahui dan ditanya dalam soal. Siswa AR menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri (ARW01 dan ARW02)  sambil menunujuk

dan M202). AR menyele

benar dan rinci  (ARW07), karana cara eliminasi  dianggap sebagai cara yang 

mudah untuk menyelesaikan

waktu akhirnya AR menunjukkan cara selain eliminasi yaitu 

M205

Wawancara 

:Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini.

:Sambil mengerjakan di lembar jawabannya. 

:Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan?

: Yakin bu, karna dari 2 cara  yang berbeda ini jawaban saya sama. 

Dan setelah nilai x dan y nya saya masukkan ke persamaan hasilnya 

sama. Jadi saya yakin dengan jawaban saya bu 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan  siswa AR 

formasi yang terdapat dalam masalah, AR mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. Siswa AR menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri (ARW01 dan ARW02)  sambil menunujuk-nunjuk pekerjaannya (M

menyelesaikan masalah  mengunakan cara eliminasi  dengan 

benar dan rinci  (ARW07), karana cara eliminasi  dianggap sebagai cara yang 

mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut (ARW08). Karena keterbatasan 

waktu akhirnya AR menunjukkan cara selain eliminasi yaitu 

05 

M206 

95 

n untuk menyelesaikan soal ini. 

yang kamu berikan? 

: Yakin bu, karna dari 2 cara  yang berbeda ini jawaban saya sama. 

Dan setelah nilai x dan y nya saya masukkan ke persamaan hasilnya 

menunjukkan  siswa AR 

, AR mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanya dalam soal. Siswa AR menjelaskan dengan bahasanya 

nunjuk pekerjaannya (M201 

mengunakan cara eliminasi  dengan 

benar dan rinci  (ARW07), karana cara eliminasi  dianggap sebagai cara yang 

tersebut (ARW08). Karena keterbatasan 

waktu akhirnya AR menunjukkan cara selain eliminasi yaitu cara campuran 
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(eliminasi-subtitusi) dan hasil jawabannya benar (ARW10). Dapat disimpulkan 

AR fasih dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah nomer 2.  

Dari  hasil tes dan wawancara  dapat disimpulkan siswa AR fasih dan 

fleksibel dalam menyelesaikan masalah SPLDV dan dikatagorikan pada siswa 

kreatif. 

Proses berpikir AR pada M2 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa AR mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah,  

mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri(ARW01). 

b. Siswa AR mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, AR memisalkan variabel x sebagai pensil dan variabel y sebagai 

spidol (M201 dan ARW02). 

c. Siswa AR sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(ARW03) 

2. Inkubasi 

a. Siswa AR mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya sambil mengetuk-ngetukkan bolpoinnya  dimeja (ARW06). 

3. Iluminasi 

a. Siswa menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi karena cara itu 

mudah baginya (M203 dan ARW07). 

b. Siswa mencoba menyelesikan masalah dengan cara lain yaitu cara 

campuran (eliminasi-subtitusi) (M205 dan ARW10). 
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4. Verifikasi 

a. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara fasih 

(M203 dan ARW07) 

b. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara campuran (eliminasi-

subtitusi) dengan benar  (M205 dan ARW10). 

c. Siswa memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV antara menggunakan cara eliminasi dan cara campuran (M203 

dan M205). 

d. Siswa yakin dengan hasil jawabannya  (ARW11) 

Dari paparan (a) dan (b)   yang telah diuraikan diatas  dapat disimpulkan proses 

berpikir siswa AR sesuai tahapan Wallas sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Siswa AR mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah 

tersebut dan menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri. 

b. Siswa AR mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

masalah tersebut. 

c. Siswa AR sudah pernah mengetahui masalah seperti ini. 

2. Inkubasi  

a. Siswa AR mengingat materi SPLDV yang telah lalu. 

b. Siswa AR melakukan aktivitas merenung dengan memainkan 

bolpoinnya. 

3. Iluminasi  

a. Siswa AR menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi. 
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b. Siswa AR mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain yaitu cara 

campuran (eliminasi-subtitusi). 

4. Verifikasi  

a. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

fasih. 

b. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan cara campuran 

(eliminasi-subtitusi) dengan benar. 

c. Siswa memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV antara menggunakan cara eliminasi dan cara campuran 

(eliminasi-subtitusi). 

d. Siswa yakin dengan hasil jawabannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. Paparan data hasil tes dan wawancara siswa 

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.3

Gambar 4.3 Hasil tes siswa RHM

Respon jawaban RH Pada 

memahami informasi yang terdapat dalam

di tunjukkan  dengan

donat tetapi siswi RH kurang teliti dan masih rancu  dalam menuliskan variabel 

tersebut kadang dia menulis k.c dan kadang c untuk pemisalan kue coklat dan 

hasil tes dan wawancara siswa cukup kreatif (

menyelesaikan masalah nomor 1. 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M1 pada tanggal 14 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.3 

Hasil tes siswa RHM1 pada tanggal 14 maret 2014

Respon jawaban RH Pada M101 dan M102 menunujukkan

memahami informasi yang terdapat dalam masalah mengenai SPLDV. Hal ini 

di tunjukkan  dengan memisalkan k.c sebagai kue coklat dan k.d sebagai kue 

donat tetapi siswi RH kurang teliti dan masih rancu  dalam menuliskan variabel 

tersebut kadang dia menulis k.c dan kadang c untuk pemisalan kue coklat dan 

M101 

M102 

M1

99 

cukup kreatif (RH) dalam 

pada tanggal 14 

pada tanggal 14 maret 2014 

 

menunujukkan siswi RH 

mengenai SPLDV. Hal ini 

memisalkan k.c sebagai kue coklat dan k.d sebagai kue 

donat tetapi siswi RH kurang teliti dan masih rancu  dalam menuliskan variabel 

tersebut kadang dia menulis k.c dan kadang c untuk pemisalan kue coklat dan 

M103 

104 
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menuliskan k.d dan d untuk pemisalan kue donat dan juga siswi RH tidak 

menuliskan persamaan yang diketahui dan yang ditanyakan. 

Resopon jawaban M103 menunujukkan cara penyelesaian masalah 

dengan menggunakan metode eliminasi. Siswi RH Menyelesaikan masalah 

SPLDV tersebut dengan  prosedur  yang benar hanya saja kurang teliti dan 

kurang konsisten dalam penulisan variabel. Resopon jawaban M104 

menunujukkan RH menyimpulkan hasil jawabannya dengan rinci dan hasilnya 

pun benar. Dapat di simpulkan siswi RH fasih dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV tersebut. 

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa RH 

pada saat menyelesaikan M1 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 14 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 11.30 sampai 12.00 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas RH saat menyelesaikan M1 dipaparkan pada tabel 4.6 

berikut. 

Tabel 4.6 Transkip wawancara siswa RHM1 pada tanggal 14 maret 2014 

Kode Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

RH(W01) :Paham bu. Disini diminta mencari nilai penyelesainnya dari sebuah 

soal bu .  

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 

RH(W02) :Emm.... yang diketahui yaitu 4 kue coklat ditambah 3 kue donat = 
10.900 dan 3 kue coklat ditambah 2 kue donat = 8.000. yang ditanya 
anu bu .. harga 2 kue coklat dan 5 kue donat. 
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Kode Wawancara 

P :Tetapi kenapa kamu tidak menuliskan yang diketahi pada lembar 

jawaban kamu? 

RH(W03) :Oh... iya bu saya lupa,,,, saya Cuma memisalkan k.c sebagai kue 

coklat dan k.d sebagai kue donat (Sambil garuk-garuk krudung) 

P :Tetapi  kenapa ada pemisalan  c dan d ... juga? 

RH(W04) :Ohh iya buu... salah nulis bu itu maksudnya  k.c sama k.d bu saya 

kurang teliti bu. 

P :Ya sudah... selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal itu?? 

RH(W05) :Yang ditanya yaitu harga 2 kue coklat dan 5 kue donat bu. 

P :Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

RH(W06) :Sudah pernah bu, di Mts dulu dan di semester ganjil. 

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

RH(W07) :Apa ya buu....yaaa mencoba mengingat bagaimana cara 

mengerjakan buu.(Sambil garuk-garuk kerudung). 

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

RH(W08) :Mengalami bu ... sedikit lupa cara mengerjakannya 

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal?  

RH(W09) :mencoba mengingat-ingat bu bagaiamana cara menyelesaikannya, 

dan juga membuka catatan lalu  mencoba mengerjakan bu. 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

RH(W10)

  

:ya saya tulis persamaan i  : 4 k.c + 3k.d = 10.900, dan 

persamaan ii : 3 k.c + 2k.d =   8.000. 

selanjutnya saya kerjakan menggunakan metode eliminasi. Terus 

diperoleh nilai kue coklat 2.200 dan nilai kue donat 700. Setelah 

diperoleh nilai kue coklat dan nilai kue donat maka diperoleh hasil 

dari pembelian 2kue coklat  + 5 kue donat yaitu 7.900 bu. 

P :Mengapa kamu menggunakan cara ini? 

RH(W11) :Karena cara eliminasi ini cara yang paling mudah menurut saya bu. 

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

RH(W12) :Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan 

subtitusi dan cara grafik. (Sambil buka catatannya) 



 

 
 

Kode 

P :Jika ada, bagaimana cara la

RH(W13) :Sambil mencoba mengerjakan dengan metode subtitusidi lembar 

jawabannya. Saya nyerahh bu .... tidak bisaa kug jadi begini bu saya 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

dan kemudia mengahpusnya lagi samapai bebera

tidak bisa. 

P :Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya. Apakah 

kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan?

RH(W14) :Yakin bu, kalau pakai cara eliminasi 

 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa siswi 

RH memahami informasi yang terdapat dalam 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanya. 

dia tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang di

(RHW02 ,RHW03 dan RHW05), RH  kurang teliti dalam penulisan pemisalan 

kue coklat dan kue donat kadang menuliskan k.d kadang d saja kadang k.c dan 

c (RHW04). 

Wawancara 

:Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soa

:Sambil mencoba mengerjakan dengan metode subtitusidi lembar 

jawabannya. Saya nyerahh bu .... tidak bisaa kug jadi begini bu saya 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

dan kemudia mengahpusnya lagi samapai beberapa kali) .... bu tetap 

tidak bisa.  

 

:Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya. Apakah 

kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

:Yakin bu, kalau pakai cara eliminasi  

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa siswi 

RH memahami informasi yang terdapat dalam masalah 

apa yang diketahui dan ditanya. meskipun pada lembar jawabanya 

dia tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya secara terperinci 

(RHW02 ,RHW03 dan RHW05), RH  kurang teliti dalam penulisan pemisalan 

kue coklat dan kue donat kadang menuliskan k.d kadang d saja kadang k.c dan 

102 

in untuk menyelesaikan soal ini? 

:Sambil mencoba mengerjakan dengan metode subtitusidi lembar 

jawabannya. Saya nyerahh bu .... tidak bisaa kug jadi begini bu saya 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

pa kali) .... bu tetap 

:Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya. Apakah 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa siswi 

 (RHW01). RH  

meskipun pada lembar jawabanya 

tanya secara terperinci 

(RHW02 ,RHW03 dan RHW05), RH  kurang teliti dalam penulisan pemisalan 

kue coklat dan kue donat kadang menuliskan k.d kadang d saja kadang k.c dan 

M105 
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RH menyelesaikan masalah tersebut dengan metode eliminasi. RH 

menyelesaikan masalah tesebut dengan prosedur dan hasil yang benar 

(RHW10). RH  mencoba mnyelesaikan masalah dengan cara subtitusi tetapi 

RH tidak bisa menyelesaikan masalah tesebut dan akhirnya RH pun menyerah 

tidak melanjutkan proses pengerjaaannya menggunakan cara subtitusi karena 

dia merasa kesulitan (RHW13). Sesuai hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa siswi RH fleksibel dan  kurang fasih dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV. 

Dari hasil tes dan wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa siswi RH 

memenuhi kefasihan tetapi kurang memenuhi fleksibilitas  dalam 

menyelesaikan masalah SPLDV ini,  jadi siswi RH dikatagorikan siswa cukup 

kreatif  

Proses berpikir RH pada M1 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa RH mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah,  

mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri(RHW01). 

b. Siswa RH mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, RH memisalkan variabel k.c sebagai kue coklat dan variabel k.d 

sebagai kue donat (M101 dan  M102 serta RHW04). 

c. Siswa RH sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(RHW06). 
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2. Inkubasi 

a. Siswa RH mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya sambil garuk-garuk kerudung. (RHW07) 

3. Iluminasi 

a. Siswa menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi karena cara itu 

mudah baginya (M103 dan RH10). 

b. Siswa mencoba menyelesikan masalah dengan cara lain yaitu cara 

subtitusi (M105 dan RHW13) 

4. Verifikasi 

a. Siswa RH mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

fasih (M103 dan RH10). 

b. Siswa RH yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara eliminasi 

(RHW14). 

c. Siswa tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cara lain yaitu 

subtitusi (M105 dan RHW13). 

c. Siswa tidak memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV antara menggunakan cara eliminasi dan cara subtitusi (M103 dan 

M105). 

 

 

 

 



 

 
 

d. Paparan data hasil tes dan wawancara siswa 

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.4

Gambar 4.4 Hasil tes siswa RHM

Respon jawaban RH pada M

informasi yang terdapat dalam 

hasil tes dan wawancara siswa cukup kreatif (

menyelesaikan masalah nomor 2. 

ini hasil tes siswa AR dalam menyelesaikan M2 pada tanggal 21 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.4 

Hasil tes siswa RHM2 pada tanggal 21 maret 2014

Respon jawaban RH pada M201 menunujukkan siswi RH memahami 

informasi yang terdapat dalam masalah mengenai SPLDV. Hal ini di tunjukkan  

M

105 

cukup kreatif (RH) dalam 

pada tanggal 21 

pada tanggal 21 maret 2014 

 

siswi RH memahami 

mengenai SPLDV. Hal ini di tunjukkan  

M201 

M202 
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dengan memisalkan p sebagai pensil dan s sebagai spidol. Meskipun RH  tidak 

menuliskan prosedur apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan RH langsung 

fokus menyelesaikan masalah. RH menyelesaikan masalah menggunakan cara 

eliminasi, terlebih dahulu RH mencari harga 1 spidol selanjutnya dia mencari 

lagi harga 1 pensil. RH menyelesaikan masalah dengan benar. Respon jawaban 

pada M202 menunjukkan siswi RH dapat menyimpulkan jawaban dengan 

benar. Jadi kesimpulan dari hasil tes menunjukkan siswi RH fasih dalam 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa RH 

pada saat menyelesaikan M2 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 21 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 11.30 sampai 12.00 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas RH saat menyelesaikan M2 dipaparkan pada tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 Transkip wawancara siswa RHM2 pada tanggal 21 maret 2014 

Kode Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

RH(W01) :Paham bu. Disini diminta mencari nilai penyelesainnya dari sebuah 

masalah .  

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 

RH(W02) :Emmmm......... yang diketahui 2 pensil dan 3 spidol= 6.100 dan 5 

pensil dan 2 spidol = 7.000 bu . 
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Kode Wawancara 

P :Tetapi kenapa kamu tidak menuliskan yang diketahi pada lembar 

jawaban kamu? 

RH(W03) :Oh... iya bu saya lupa,,lupa lagi tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, langsung fokus 

mengerjakan bu. 

P :Ya sudah... selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal itu?? 

RH(W04) :yang ditanya yaitu harga 5 pensil dan  4 spidol bu 

P :iyaa ...terus apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini 

sebelumnya? 

RH(W05) :Sudah pernah bu. 

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

RH(W06) :emm...mencoba mengingat-ingat bagaimana cara mengerjakannya 

buu. 

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

RH(W07) :Mengalami bu ... sedikit lupa cara mengerjakannya. 

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal? 

RH(W08)  :Emmm... mencoba mengingatnya bu .... membuka catatan juga bu.  

(lagi-lagi sambil garuk-garuk kerudung) 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

RH(W09) : ya saya tulis persamaan i  : 2p +3s = 6.100, dan 

persamaan ii : 5p + 2s =  7.000. saya memisalkan p sebagai pensil 

dan s sebagai spidol. 

selanjutnya saya kerjakan menggunakan metode eliminasi. Terus 

diperoleh nilai atau harga 1 spidol 1.500 dan harga 1 pensil 800. 

Setelah diperoleh nilai/haarga  1 spidol dan 1 pensil selanjutnya 

disubtitusikan pada persamaan 5 p + 4s jadi diperoleh hasil 10.000. 

P :Mengapa kamu menggunakan cara ini? 

RH(W10) : Karena cara eliminasi ini cara yang paling mudah menurut saya 

bu. 

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

 



 

 
 

Kode 

RH(W11) : Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan 

subtitusi dan cara grafik.

P :Jika ada, bagaimana cara 

RH(W12)
  

:Sambil mencoba mengerjakan dengan metode 

jawabannya..... 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

dan kemudia mengah

tetap tidak bisa.

 
P :Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya karena 

waktu sudah habis. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu 

berikan?

RH(W13) :Yakin bu, kalau 

masih agak bingung bu.

 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan,menunjukkan bahwa RH  

memahami informasi yang terdapat dalam masalah

apa yang persamaan yang diketahui dalam 

menuliskan pada persamaan tersebut pada lembar jawabannya (RHW02). RH 

juga mengetahui apa yang ditanyakan dalam 

Wawancara 

: Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan 

subtitusi dan cara grafik. 

:Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini?

:Sambil mencoba mengerjakan dengan metode grafik pada 

jawabannya..... saya tidak bisaa bu.  kug jadi begini bu saya 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

dan kemudia mengahapusnya lagi samapai beberapa kali ).... bu 

tetap tidak bisa. Saya nyerahh bu. . 

:Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya karena 

waktu sudah habis. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu 

berikan? 

:Yakin bu, kalau pakai cara eliminasi . kalau pakai cara lainnya 

masih agak bingung bu. 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan,menunjukkan bahwa RH  

informasi yang terdapat dalam masalah (RHW01), RH mengetahui 

apa yang persamaan yang diketahui dalam masalah hanya saja dia tidak 

menuliskan pada persamaan tersebut pada lembar jawabannya (RHW02). RH 

juga mengetahui apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut tetapi dia juga 

M203

108 

: Ada bu....pakai cara subtitusi, cara campuran eliminasi dan 

lain untuk menyelesaikan soal ini? 

grafik pada  lembar 

kug jadi begini bu saya 

bingung. (sambil terus mencoba mengerjakan lagi dengan cara lain, 

pusnya lagi samapai beberapa kali ).... bu 

:Ya sudahhh .... tidak perlu dilanjutkan mengerjakannya karena 

waktu sudah habis. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu 

pakai cara eliminasi . kalau pakai cara lainnya 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan,menunjukkan bahwa RH  

(RHW01), RH mengetahui 

hanya saja dia tidak 

menuliskan pada persamaan tersebut pada lembar jawabannya (RHW02). RH 

tersebut tetapi dia juga 

03 
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tidak menuliskan pada lembar jawabannya karena RH langsung fokus 

mengerjakan (RHW04).  

 RH menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara eliminasi, RH 

menyelesaikan masalah tersebut dengan prosedur yang benar terlebih dahulu 

dia mencari harga 1 spidol selanjutnya mencari harga 1 pensil selanjutnya 

dimasukkan pada persamaan 5p+4s jadi diperoleh hasil 10.000 (RHW09). 

RH juga mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara lain, 

yaitu cara grafik tetapi  RH merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

tersebut menggunakan cara  grafik, akhirnya RH pun menyerah dan berhenti 

mnyelesaikan masalah tesebut  (RHW12).  

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan RH fasih dalam 

menyelesaikan masalah SPLDV tersebut juga fleksibilitas dan tidak kebaruan 

dalam menyelesaikan masalah tesebut.   

Dari hasil tes dan wawancara pada M2 dapat disimpulkan RH memenuhi 

kefasihan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah SPLDV. jadi  RH dapat dikatagorikan 

siswa cukup kreatif. 

Proses berpikir RH pada M2 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa RH mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah,  

mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri(RHW01). 
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b. Siswa RH mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, RH memisalkan s sebagai spidol dan p sebagai pensil  (M201 

dan   serta RHW02, RHW04 dan RHW09). 

c. Siswa RH sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(RHW05). 

2. Inkubasi 

a. Siswa RH mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya. (RHW08) 

3. Iluminasi 

a. Siswa RH menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi karena 

cara itu mudah baginya (M201 dan RHW10). 

b. Siswa RH mencoba menyelesikan masalah dengan cara lain yaitu cara 

grafik (M203 dan RHW12) 

4. Verifikasi 

a. Siswa RH mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

fasih (M201 dan RHW09). 

b. Siswa RH yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara eliminasi  

(RHW13). 

c. Siswa tidak mampu  menyelesaikan masalah dengan cara lain yaitu cara 

grafik (M203 dan RHW12).  

d. Siswa tidak memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan masalah 

SPLDV antara menggunakan cara eliminasi dan grafik (M201, M203dan 

M203). 
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Dari paparan (c) dan (d)   yang telah diuraikan diatas  dapat disimpulkan proses 

berpikir siswa RH sesuai tahapan Wallas sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Siswa RH mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah 

serta menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri. 

b. Siswa RH mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

masalah. 

c. Siswa RH sudah pernah mengetahui masalah seperti ini. 

2. Inkubasi  

a. Siswa RH mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya sambil menggaruk-garuk kerudung. 

3. Iluminasi 

a. Siswa RH menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi. 

b. Siswa RH mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain. 

4. Verifikasi  

a. Siswa RH mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

fasih. 

b. Siswa RH yakin dengan hasil jawabannya menngunakan cara eliminasi. 

c. Siswa RH kurang mampu menyelesaikan masalah dengan cara lain. 

d. Siswa  RH tidak memperoleh hasil yang  sama dalam menyelesaikan 

masalah SPLDV antara menggunakan cara pertama dan menggunakan 

cara lain. 

 



 

 
 

e. Paparan data hasil tes dan wawancara siswa

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa KM dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.5

Gambar 4.5 Hasil tes siswa KMM

 M101 

M102 

M104 

hasil tes dan wawancara siswa kurang kreatif

menyelesaikan masalah nomor 1. 

Berikut ini hasil tes siswa KM dalam menyelesaikan M1 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.5 

Hasil tes siswa KMM1 pada tanggal 14 maret 2014
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kurang kreatif (KM) dalam 

1 pada tanggal 14 

14 maret 2014 

 

M103 
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Respon jawaban KM pada M101 dan M102 menunjukkan siswi KM 

memahami informasi yang terdapat dalam masalah mengenai SPLDV. KM 

memisalkan C sebagai kue coklat dan D sebagai kue donat. Tetapi KM kurang 

teliti dia menuliskan K pada M103 mungkin dia ingin menulis kan D tapi keliru 

K. KM tidak menuliskan prosedur apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dalam masalah tersebut. KM langsung fokus  menyelesaikan masalah tersebut.  

Pada M103 menunjukkan KM menyelesaikan masalah tersebut 

menggunakan cara eliminasi. KM menyelesaikan masalah SPLDV tersebut 

dengan prosedur yang benar. Pada M104 menunjukkan KM dapat 

menyimpulkan hasil jawaban dengan benar. Dari hasil tes dapat disimpulkan 

KM fasih dalam menyelesaikan masalah SPLDV tetapi ada sedikit  kesalahan 

tulisan karena kurang ketelitian. 

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa KM 

pada saat menyelesaikan M1 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 14 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 12.00 sampai 12.30 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas KM saat menyelesaikan M1 dipaparkan pada tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Transkip wawancara siswa KMM1 pada tanggal 14 maret 2014 

Kode   Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

KM(W01) :KM(W01):Emmmm ..... Paham bu. 
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Kode   Wawancara 

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 

KM(W02) :Emm... dengan bahasa yang agak membingungkan dia coba melihat 

soal dan membaca soal (expresi kurang paham) menunjukkan pada 

peneliti yaa ini bu yang diketahui diketahui 4 kue coklat dan 3 kue 

donat = 10.900 dan 3 kue coklat dan 2 kue donat = 8.000. Kue 

coklat saya misalkan C kue donat saya misalkan D. Dan yang 

ditanya harga 2 kue coklat dan 5 kue donat bu. 

P :Tetapi kenapa kamu menuliskan K  pada pemisan kue donat  dan 

juga tidak menuliskan yang diketahi pada lembar jawaban kamu?.  

KM(W03) :Oh... itu maksud saya, K itu kue donat bu .. saya kurang teliti bu.  

Saya juga lupa bu tidak menuliskan yang diketahui dan ditanya ... 

saya langsung mencoba mengerjakan bu 

P  :Ya sudah... selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal itu?? 

KM(W04) :Yang ditanya yaitu harga 2 kue coklat dan 5 kue donat bu. 

P :Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

KM(W05 :Sudah pernah bu, di Mts dulu dan di semester ganjil 

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

KM(W06) :Yaaa ... Membuka catatan dulu bu lalu mencoba mengerjakan buu. 

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

KM(W07): :Mengalami bu ... sedikit lupa cara mengerjakannya. 

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal?  

KM(W08): :Membuka catatan dan tanya temen bu. 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

KM(W09): :ya saya tulis persamaan i  : 4 C + 3D = 10.900, dan 

persamaan ii : 3 C + 2D =   8.000. 

selanjutnya saya kerjakan menggunakan metode eliminasi. Terus 

diperoleh nilai kue coklat 2.200 dan nilai kue donat 700. Setelah 

diperoleh nilai kue coklat dan nilai kue donat maka diperoleh hasil 

dari pembelian 2kue coklat  + 5 kue donat yaitu 7.900 bu. 
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Kode   Wawancara 

P :Mengapa kamu menggunakan cara ini? 

KM(W10) :Karena cara eliminasi ini cara yang paling mudah menurut saya bu 

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

KM(W11): :Ada bu.... tapi agak lupa apa ya bu mungkin subtitusi bu sama cara 

grafik bu. 

P :Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

KM(W12) : ahhh tidak bisa buu. . .(diam sejenak) 

P :Kenapa tidak bisa.ayoo dicoba ..... dulu. 

KM(W13) : tidak bisaa buu....saya bingung bingung bu.bisanya Cuma cara 

eliminasi bu. 

P :Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

KM(W14): :Yakin bu, 

 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa KM 

kurang mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah SPLDV 

tetapi KM kesulitan menjelaskan dengan bahasanya sendiri dia hanya 

membaca masalah  tetapi dia paham akan informasi yang berada pada masalah 

tersebut, KM memisalkan C sebagai kue coklat dan D sebagai kue donat 

(KMW02). KM kurang teliti dalam penulisan pemislan kue donat (KMW03). 

KM juga mengatahui apa yang diketahui dalam masalah dan apa yang 

ditanyakan dalam masalah hanya saja dia tidak menuliskan hal tersebut pada 

lembar jawabannya (KMW02 dan KMW09).  

KM menunjukkan mampu menyelesaikan masalah tersebut 

menggunakan cara eliminasi. KM menyelesaikan masalah tersebut dengan 

benar (KMW09).  Tetapi KM tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut 

menggunakan cara lain dia hanya menyebutkan cara lain selain cara eliminasi 



116 

 

 
 

(KMW12 dan KMW13). Dari hasil wawancara dapat disimpulkan  KM fasih 

dalam menyelesaikan masalah tetapi tidak fleksibilitas dalam menyelesaikan 

masalah SPLDV. 

Dari hasil tes dan wawancara pada M1 dapat disimpulkan KM memenuhi 

kefasihan dan tidak fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah SPLDV. Jadi 

KM dapat dikatagorikan siswa kurang kreatif . 

Proses berpikir KM pada M1 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa KM mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah,  

tetapi kurang mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya 

sendiri/ masih menggunakan bahasa soal  (KMW02). 

b. Siswa KM mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, KM memisalkan C sebagai kue coklat dan D sebagai kue donat 

(M101 dan M102  serta KMW02). 

c. Siswa KM sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(KMW05). 

2. Inkubasi  

a. Siswa KM mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya dengan bertanya kepada teman. (KMW08) 

b. Siswa KM diam sejenak  (KMW12) 

3. Iluminasi 

a. Siswa menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi karena cara itu 

mudah baginya (M103 serta KMW9 dan KMW10). 



 

 
 

b. Siswa tidak mencoba menyeles

merasa kesulitan menyelesaikan

eliminasi (KMW12 dan KMW13)

4. Verifikasi 

a. Siswa KM mampu menyeles

fasih (M103 dan KMW9).

b. Siswa yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara

(KMW14). 

f. Paparan data hasil tes dan wawancara siswa

menyelesaikan 

Berikut ini hasil tes siswa KM dalam menyelesaikan M

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.6

Gambar 4.6 Hasil tes siswa KMM

Siswa tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan cara

merasa kesulitan menyelesaikan masalah dengan cara selain cara 

(KMW12 dan KMW13). 

Siswa KM mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminasi secara 

03 dan KMW9). 

Siswa yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara

hasil tes dan wawancara siswa kurang kreatif

menyelesaikan masalah nomor 2. 

Berikut ini hasil tes siswa KM dalam menyelesaikan M2 

maret 2014 dipaparkan pada gambar 4.6 

Hasil tes siswa KMM2 pada tanggal 21 maret 2014

M201

M202 

M203 

M
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dengan cara lain karena 

dengan cara selain cara 

dengan cara eliminasi secara 

Siswa yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara eliminasi 

kurang kreatif (KM) dalam 

2 pada tanggal 21 

pada tanggal 21 maret 2014 

 

01 

M204 



118 

 

 
 

Respon jawaban KM pada M201 menunjukkan siswi KM memahami 

informasi yang terdapat dalam masalah mengenai SPLDV, KM memisalkan p 

sebagai pensil dan s sebagai spidol, meskipun KM tidak menuliskan persamaan 

yang diketahui dan juga KM tidak menuliskan yang ditanyakan dalam masalah 

tetapi KM lebih memahami masalah 1 di banding masalah 2. 

KM menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi. Terlebih 

dahulu KM mencari nilai p selanjutnya mencari nilai s, KM menyelesaikan 

masalah dengan benar (M202 dan M203). Selanjutnya KM menyimpulkan hasil 

jawaban dengan rinci dan benar (M204). Dari hasil tes dapat disimpulkan KM 

fasih dalam menyelesaikan masalah SPLDV.  

Hal ini didukung dengan kegiatan wawancara yang kami lakukan. 

Berikut ini dipaparkan tentang  transkip wawancara dan aktivitas siswa KM 

pada saat menyelesaikan M2 yang dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 21 

maret 2014. Kegiatan ini berlansung setelah tes selesai dilaksankan pada jam 

setelah pulang sekolah. Dari pukul 12.00 sampai 12.30 WIB. Adapun transkip 

wawancara dan aktifitas KM saat menyelesaikan M2 dipaparkan pada tabel 4.9 

berikut. 

Tabel 4.9 Transkip wawancara siswa KMM2 pada tanggal 21 maret 2014 

Kode   Wawancara 

P :Apakah kamu memahami informasi yang terdapat di dalam soal? 

KM(W01) :Paham bu.  

P :Coba kalau sudah memahami soal tersebut apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal ? 
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Kode   Wawancara 

KM(W02) :Emm... dengan bahasa yang agak membingungkan dia coba melihat 

soal dan membaca soal (expresi kurang paham) menunjukkan pada 

peneliti yaa ini bu yang diketahui diketahui 2 pensil dan 3 spidol = 

6.100 dan 5 pensil dan 2 spidol  = 7.000. pensil saya misalkan p dan 

spidol saya misalkan s buuu. 

P  :Tetapi kenapa kamu tidak menuliskan yang diketahi pada lembar 

jawaban kamu?. 

KM(W03) :Menuliskan bu tapi Cuma Pemislananya saja kalau persamaan dan 

yang ditanyakan lupa gag saya tulis bu. Sambil garuk-garuk 

krudung. 

P :Ya sudah... selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal itu?? 

KM(W04) :yang ditanya yaitu harga 5 pensil dan 4 spidol bu. 

P :Apakah kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

KM(W05)  :Sudah pernah bu,. 

P :Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal? 

KM(W06) :Yaaa ... mengerjakan bu. 

P :Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

KM(W07) :Mengalami bu. 

P :Apa yang kamu lakukan saat kamu mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal?  

KM(W08) :Emmm sambil mikir..... tanya temen bu. 

P :Bagaimana Cara/ langkahmu dalam menyelesaikan soal ini? 

KM(W09): :ya saya tulis persamaan i  : 2p + 3s = 6.100, dan 

persamaan ii : 5p + 2s = 7.000. 

selanjutnya saya kerjakan menggunakan metode eliminasi. Terus 

diperoleh nilai 1 pensil dan nilai 1 spidol 1.500. Setelah diperoleh 

nilai pensil  dan spidol  maka diperoleh hasil dari pembelian 5p + 4s  

yaitu 10.000 bu. 

P :Mengapa kamu menggunakan cara ini? 

KM(W10) :Karena cara eliminasi ini cara yang paling mudah menurut saya bu 

P :Apakah ada cara lain untuk menyelesaiakan soal seperti ini? 

KM(W11) :Ada bu.... cara subtitusi dan grafik. 
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Kode   Wawancara 

P :Jika ada, bagaimana cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

KM(W12): : tidak bisa buu .  . . sulit  bu. pakai cara eliminasi saja yang bisa 

saya bu  

P :ayo dicoba dulu.. 

KM(W13) : (diam sejenak sambil merunduk) mboten saget lo buu... 

P : Ya sudah .....waktunya juga sudah habis ..... Apakah kamu yakin 

dengan jawaban yang kamu berikan? 

KM(W14) :Insyaallah yakin bu,,dengan cara eliminasi. 

 

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa KM 

mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah (KMW01), tetapi 

KM agak kesulitan menjelaskan dengan bahasanya sendiri dia hanya membaca 

soal, tetapi dia paham akan informasi yang terdapat pada masalah dia 

memisalkan p sebagai pensil dan s sebagai spidol . KM menjelaskan apa yang 

diketahui dalam masalah (KMW02) hanya saja dia tidak menuliskan 

persamaan tersebut pada lembar jawabannya (KMW03). KM juga mengetahui 

apa yang ditanyakan dalam masalah (KMW04).  

KM menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara eliminasi. KM 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar (KMW09). KM tidak dapat 

menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara lain dia hanya 

menyebutkan cara lain selain cara eliminasi karena menurutnya cara eliminasi 

cara yang paling mudah (KMW10). KM tidak bisa menyelesaikan 

menggunakan cara lain karena dia merasa kesulitan (KMW12 dan KMW13).  
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Dari hasil wawancara dapat disimpulkan  KM fasih dalam menyelesaikan 

masalah SPLDV tetapi tidak fleksibilitas. 

Dari hasil tes dan wawancara pada M2 dapat disimpulkan KM memenuhi 

kefasihan dan tidak fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah SPLDV. Jadi 

KM dapat dikatagorikan siswa kurang kreatif. 

Proses berpikir KM pada M2 sesuai tahapan teori Wallas 

1. Persiapan 

a. Siswa KM mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah,  

tetapi kurang mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri 

(KMW01 dan KMW02). 

b. Siswa KM mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam 

masalah, KM memisalkan p sebagai pensil dan s sebagai spidol (M201 

dan KMW02). 

c. Siswa KM sudah pernah mengetahui masalah seperti ini sebelumnya 

(KMW05). 

2. Inkubasi  

a. Siswa KM mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah diajarkan 

sebelumnya dengan bertanya kepada teman (KMW08). 

b. Siswa KM diam sejenak sambil merunduk (KMW13) 

3. Iluminasi 

a. Siswa menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi karena cara itu 

mudah baginya (M202 dan M203 serta KMW9 dan KMW10). 
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b. Siswa tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain karena 

merasa kesulitan menyelesaikan masalah dengan cara selain cara 

eliminasi (KMW12 dan KMW13). 

4. Verifikasi 

a. Siswa KM  mampu menyelesaikan masalah menggunkan cara eliminasi 

secara fasih (M202 dan M203 serta KMW9) 

b. Siswa KM yakin dengan hasil jawaban menggunakan cara eliminasi 

(KMW14). 

Dari paparan (e) dan (f)   yang telah diuraikan diatas  dapat disimpulkan proses 

berpikir siswa KM sesuai tahapan Wallas sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Siswa KM mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah 

tetapi menyampaikan informasi masih menggunakan bahasa masalah . 

b. Siswa KM mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

masalah. 

c. Siswa KM sudah pernah masalah seperti ini. 

2. Inkubasi 

a. Siswa KM diam dan mencoba mengingat materi SPLDV yang sudah 

diajarkan sebelumnya. 

3. Iluminasi 

a. Siswa KM menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi. 

b. Siswa KM tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain. 
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4. Verifikasi  

a. Siswa KM mampu menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi 

secara fasih. 

 

B. Temuan Penelitian 

Dari paparan data diperoleh Kesamaan dan perbedaan proses berpikir kreatif 

dengan tahapan Wallas dari ketiga subjek yaitu (AR,RH,KM) yang akan 

dipaparkan pada tabel 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Kesamaan Dan Perbedaan Proses Berpikir AR,RH,KM Menurut 

Tahapan Wallas 

Subyek 
Tahapan Wallas 

Persiapan Inkubasi Iluminasi Verifikasi 

AR 
 (Kreatif) 

a. Siswa AR 
mampu 
memahami 
informasi 
yang 
terdapat 
dalam 
masalah 
SPLDV 
serta mampu 
menyampai 
kan 
informasi 
dengan 
bahasanya 
sendiri. 

b. Siswa AR 
mengetahui 
apa yang 
diketahui 
dan 
ditanyakan 

a. Siswa AR 
mencoba 
mengingat 
materi 
SPLDV 
yang sudah 
diajarkan 
sebelumnya 
sambil 
memainkan 
bolpoinnya.  

 

a. Siswa AR 
menyelesaikan 

masalah 
menggunakan 
cara eliminasi. 

b. Siswa AR 
mencoba 
menyelesaikan 

masalah 
dengan cara 
lain yaitu cara 
campuran 
(eliminasi-
subtitusi). 

 

 

 

 

 

 

a. Siswa AR 
mampu 
menyelesaikan 

masalah 
dengan cara 
eliminasi 
secra fasih. 

b. Siswa mampu 
menyelesaikan 

masalah 
dengan cara 
campuran 
(eliminasi-
subtitusi) 
dengan benar. 

c. Siswa 
memperoleh 
hasil yang  
sama dalam 
menyelesaikan 

masalah 
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dalam 
masalah 
SPLDV. 

c. Siswa AR 
sudah pernah 
mengetahui 

masalah 
seperti ini. 

SPLDV antara 
menggunakan 
cara eliminasi 
dan cara 
campuran 
(eliminasi-
subtitusi). 

d. Siswa yakin 
dengan hasil 
jawabannya. 

RH 

(Cukup 

Kreatif) 

 

a. Siswa RH 
mampu 
memahami 
informasi 
yang 
terdapat 
dalam 
masalah 
SPLDV. 

b. Siswa RH 
mengetahui 
apa yang 
diketahui 
dan 
ditanyakan 
dalam 
masalah 
SPLDV. 

c. Siswa RH 
sudah pernah 
mengetahui 

masalah 
seperti ini 

 

a. Siswi RH 
mencoba 
mengingat 
materi 
SPLDV 
yang 
sudah 
diajarkan 
sebelumny
a sambil 
menggaruk
-garuk 
kerudung. 

a. Siswa RH 
menyelesaikan 
masalah 
menggunakan 
cara eliminasi. 

b. Siswa RH 
mencoba 
menyelesaikan 
masalah 
dengan cara 
lain yaitu cara 
subtitusi dan 
grafik. 
 

a. Siswa RH 
mampu 
menyelesaikan 

masalah 
dengan cara 
eliminasi 
secara fasih. 

b. Siswa RH 
yakin dengan 
hasil 
jawabannya 
menggunakan 
cara eliminasi. 

c. Siswa RH 
tidak mampu 
menyelesaikan 

masalah 
dengan cara 
subtitusi 
maupun cara 
grafik 

KM 

( Kurang 

Kreatif) 

a. Siswa KM 
mampu 
memahami 
informasi 
yang 
terdapat 
dalam 
masalah 
SPLDV. 

 
 

a. Siswi KM 
mencoba 
mengingat 
materi 
SPLDV 
yang sudah 
diajarkan 
sebelumnya 
dengan 
bertanya 
kepada 

a. Siswa KM 
menyelesaikan 
masalah 
menggunakan 
cara eliminasi. 

b. Siswa KM 
tidak mencoba 
menyelesaikan 
masalah 
dengan cara 
lain 

a. Siswa KM 
mampu 
menyelesaikan 
soal dengan 
cara eliminasi 
secara fasih. 

b. Siswa KM 
yakin dengan 
hasil 
jawabannya 
menggunakan 
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b. Siswa KM 
mengetahui 
apa yang 
diketahui 
dan 
ditanyakan 
dalam 

masalah 
SPLDV. 
 

c. Siswa KM 
sudah pernah 
mengetahui 

masalah 
seperti ini. 

teman. 
b. Siswa KM 

diam  
 

cara eliminasi. 
 

Kesamaan a. Ketiga Siswa 
mampu 
memahami 
informasi 
yang 
terdapat 
dalam 
masalah 
SPLDV. 

b. Ketiga Siswa 
mengetahui 
apa yang 
diketahui 
dan 
ditanyakan 
dalam 
masalah 
SPLDV. 

c. Ketiga siswa 
sudah pernah 
mengetahui 
masalah 
seperti ini. 

a. Ketiga 
siswa 
mencoba 
mengingat 
materi 
SPLDV 
yang sudah 
diajarkan 
sebelumnya. 

a. Ketiga siswa  
mampu 
menyelesaika
n masalah 
menggunkan 
cara 
eliminasi 

a. Ketiga siswa 
mampu 
menyelesika
n masalah 
menggunkan 
cara 
eliminasi 
secara fasih 

Perbedaan a. Siswa AR 
mampu 
menyampaik
an informasi 
dengan 
bahasanyaa 
sendiri. 

b. Siswa RH 
mampu 

a. Siswa AR 
melakukan 
mencoba 
mengingat 
materi 
sebelumnya
dengan 
memainkan  
bolpoin dan 

a. Siswa AR 
mencoba 
menyelesaika
n dengan 
cara lain 
yaitu cara 
campuran      
( eliminasi 

a. Siswa AR 
mampu 
menyelesaika
n dengan 
cara lain 
yaitu cara 
campuran      
( eliminasi 
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menyampaik
an informasi 
dengan 
baaAsanyaa 
sendiri. 

c. Siswa KM 
kurang 
mampu 
menyampaik
an informasi 
dengan 
bahasanya 
sendiri KM 
masih 
menyampaik
an dengan 
bahasa soal. 

mancoret-
coret pada 
kertas. 

b. Siswa RH 
mencoba 
mengingat 
materi 
sebelumnya 
dengan 
menggaruk-
garuk 
jilbab. 

c. Siswa KM 
mencoba 
mengingat 
materi 
sebelumnya 
dengan 
diam  

subtitusi). 
b. Siswa 

RH mencoba 
menyelesaika
n dengan 
cara lain 
yaitu cara 
subtitusi  dan 
grafik.      

c. Siswa KM 
tidak 
mencoba 
menyelesaika
n dengan 
cara lain. 

subtitusi) 
secar benar. 

b. Siswa 
RH mampu 
menyelesaika
n dengan 
cara lain 
yaitu cara 
subtitusi dan 
grafik tetapi 
tidak benar. 

c. Siswa KM 
tidak mampu 
mnyelesaika
n dengan 
cara lain. 

 

C. Pembahasan Penelitian 

Berikut ini peneliti akan membahas hasil penelitian berdasarkan paparan data 

yang telah disajikan sebelumnya: 

Berikut ini paparan data mengenai proses berpikir kreatif siswa menggunakan 

tahapan Wallas sesuai paparan data pada tabel 4.10 yang akan di bahas sebagai 

berikut: 

Pada tahap persiapan siswa mampu memahami informasi yang terdapat 

dalam masalah SPLDV serta mampu menyampai kan informasi, serta  mampu 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam masalah SPLDV serta sudah 

pernah mengetahui/menyelesaikan masalah seperti ini sebelumnya. Hal ini sesuai 

dengan kajian awal pada tahap persiapan seseorang memformulasikan suatu 
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masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya .90 Dengan usaha 

pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang sesuai dengan 

masalah yang sedang dihadapinya.  

Pada tahap persiapan siswa kreatif mampu memahami informasi yang 

terdapat dalam masalah SPLDV serta mampu menyampaikan informasi dengan 

bahasanya sendiri, mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

masalah SPLDV, serta sudah pernah mengetahui masalah seperti ini. Pada 

tahap persiapan siswa cukup kreatif  mampu memahami informasi yang 

terdapat dalam masalah SPLDV serta mampu menyampaikan informasi dengan 

bahasanya sendiri, mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

masalah SPLDV, serta sudah pernah mengetahui masalah seperti ini. 

Sedangkan untuk siswa kurang kreatif  Pada tahap persiapan siswa kreatif 

mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah SPLDV tetapi tidak 

mampu menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri, mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam masalah SPLDV, serta sudah pernah 

mengetahui masalah seperti ini.  

Hal ini sesuai dengan penelitian fauziyah pada siswa climber dan 

camper pada tahap persiapan siswa siswa mampu memahami masalah serta 

menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri, sedangkan siswa quiter 

mampu memahami masalah tetapi tidak bisa menyampaikan informasi dengan 

bahasanya sendiri.91 

                                                           
90 Robert L solso, Psikologi Kognitif.......... hal. 445 
91

 Fauziyah, Budi Usodo, Henny Ekana CH,  Proses Berpikir ............. hal.80. 
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Pada tahap inkubasi Ketiga siswa mencoba mengingat materi SPLDV 

yang sudah diajarkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa 

proses inkubasi yang sedang berlangsung itu sangat tergantung pada informasi 

yang  diserap oleh pikiran.92 Atau tahap inkubasi merupakan tahap merenung 

atau mengistirahatkan pikiran kita sejenak untuk mendapatkan suatu 

pemecahan masalah.  

Pada tahap inkubasi Siswa  kreatif mencoba mengingat materi SPLDV 

yang sudah diajarkan sebelumnya sambil memainkan bolpoinnya dan 

mancoret-coret pada kertas. Untuk siswa cukup kreatif siswa mencoba 

mengingat materi sebelumnya dengan menggaruk-garuk jilbab. Sedangkan 

untuk Siswa kurang kreatif mencoba mengingat materi sebelumnya dengan 

diam. 

 Hal ini  hampir sesuai dengan penelitian fauziyah pada tahap inkubasi  

untuk siswa climber melakukan aktiviatas  merenung dengan membuat coretan 

pada kertas kosong, untuk siswa camper siswa  melakukan aktiviatas  

merenung membayangkan permasalahan secara nyata. Sedangkan untuk siswa 

quiter siswa  melakukan aktiviatas  merenung tetapi tidak terlalu berarti.93 

Pada Tahap iluminasi Ketiga siswa mampu menyelesaikan masalah 

menggunkan cara eliminasi. Hal ini sesuai dengan pengertian pada tahap 

iluminasi seseorang memperoleh insight (pemahaman yang mendalam) dari 

masalah tersebut.94 Pada tahap iluminasi merupakan tahap timbulnya insight 

saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru disitulah proses inkubasi berakhir  
                                                           

 92Desi Setya Ningsih et.all, Proses Berpikir Kreatif. ........ (diakses  05-01-2012) 
             

93
 Fauziyah, Budi Usodo, Henny Ekana CH,  Proses Berpikir Kreatif Siswa......hal.81 

 94Robert L solso.,Psikologi Kognitif.........................,hal.445 
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karena si pemikir mulai menemukan insight yang dianggap dapat memecahkan 

masalah.  

Pada tahap iluminasi Siswa kreatif setelah menyelesaikan dengan cara 1  

yaitu cara eliminasi siswa kreatif mencoba menyelesaikan dengan cara lain 

yaitu cara campuran (eliminasi subtitusi). Untuk siswa cukup kreatif setelah 

menyelesaikan dengan cara 1  yaitu cara eliminasi selanjutnya mencoba 

menyelesaikan dengan cara lain yaitu cara subtitusi  dan grafik. Sedangkan 

untuk siswa kurang kreatif setelah menyelesaikan dengan cara 1  yaitu cara 

eliminasi tidak mau mencoba menyelesaikan dengan cara lain. 

Sedangkan penelitian oleh fauziyah pada tahap iluminasi siswa climber 

siswa mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. Untuk siswa camper siswa mengembangkan idenya dari 

ide yang muncul sebelumnya. Sedangkan siswa quitter tidak mau mencoba 

bentuk lain.95 

Pada tahap verifikasi Ketiga siswa mampu menyelesaikan masalah 

menggunkan cara eliminasi secara fasih. Hal ini sesuai dengan pengertian 

verifikasi bahwa pada tahap verifikasi setelah sebuah ide/solusi diperoleh, 

maka ide/ solusi tersebut harus diuji, tahap verifikasi ini merupakan tahap 

untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan 

legimitasinya.96 Tahap verifikasi atau evaluasi ini merupakan tahap dimana ide 

atau solusi atau kreasi baru yang di peroleh tesebut diuji realitas atau 

kebenaranya. 

                                                           
95

 Fauziyah, Budi Usodo, Henny Ekana CH,  Proses Berpikir Kreatif Siswa......hal.81 
96

 Robert L solso.,Psikologi Kognitif........................hal.446 
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Pada tahap  verifikasi siswa kreatif mampu menyelesaikan masalah 

menggunakan cara eliminasi secara benar dan mampu menyelesaikan dengan 

cara lain yaitu cara campuran (eliminasi subtitusi) secara benar juga. Untuk 

Siswa cukup kreatif mampu menyelesaikan masalah menggunakan cara 

eliminasi secara benar tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cara 

lain yaitu cara subtitusi dan grafik. Sedangkan untuk siswa kurang kreatif 

hanya mampu menyelesaikan masalah dengan cara eliminas secara benar dan 

tidak mampu mnyelesaikan masalah dengan cara lain. 

Pada tahap persiapan tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara 

ketiga subyek penelitian. Ketika menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2 

ketiga subyek mampu memahami informasi yang terdapat dalam SPLDV, 

Ketiga subyek mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

SPLDV, Ketiga subyek sudah pernah mengetahui soal semacam itu. Hanya 

saja pada siswa yang kreatif dan cukup kreatif mampu menyampaikan 

informasi dengan bahsanya sendiri. Sedangkan pada siswa yang kurang kreatif 

hanya mampu menyampaikan informasi dengan bahasa soal.  

Selanjutnya pada tahap inkubasi siswa melakukan aktivitas merenung 

ketika menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2. Aktivitas yang dilakukan 

siswa yang kreatif yaitu dengan menggigit ujung bolpoin, mengetuk-ngetukkan 

bolpoinnya bahkan mencoret-coret pada lembaran kertas. Sedangkan siswa 

yang cukup kreatif bertanya kepada teaman bahkan membuka kembali 

catatannya. Dan untuk siswa yang kurang kreatif hanya diam kadang juga 

membuka catatannya tetapi tidak terlalu berarti. 
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Pada tahap iluminasi untuk siswa yang kreatif ketika menyelesaikan 

masalah 1 dan masalah 2 mencoba menyelesaikan soal menggunakan cara 

eliminasi dan juga mencoba menyelesaikan  menggunakan cara campuran yaitu 

(eliminasi-subtitusi). Untuk siswa yang cukup kreatif hampir sama dengan 

siswa yang kreatif, yaitu mencoba menyelesaikan dengan cara eliminasi serta 

mencoba menyelesaikan dengan cara lain yaitu cara subtitusi dan grafik. 

Sedangkan siswa yang kurang kreatif hanya menyelesaikan dengan cara 

eliminasi saja dan tidak mencoba menyelesaikan soal  menggunakan cara lain. 

Pada tahap verifikasi untuk siswa yang kreatif ketika menyelesaikan 

masalah 1 dan masalah 2  mampu mengidentifikasi tujuan dengan baik dan 

benar, maksudnya siswa yakin dengan jawaban yang diberikan dengan 

menyelesaikan soal menggunakan cara eliminasi dan menggunakan cara 

campuran (eliminasi-subtitusi). Sedangkan siswa cukup kreatif mampu 

menyelesaikan dengan cara eliminasi tetapi tidak yakin dalam menyelesaikan 

menggunakan cara lain yaitu cara subtitusi dan grafik. Sedangakan siswa 

kurang kreatif hanya mampu menyelesaikan masalah dengan satu cara yaitu 

cara eliminasi dan tidak bisa menyelesiakan menggunakan cara lain. 

Pada penelitan Siswono proses berpikir kreatif untuk subyek dari 

kelompok kreatif pada tahap persiapan mampu dengan baik untuk 

mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan. Sedangkan untuk 

kelompok kurang kreatif kurang mampu untuk untuk mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang relevan. Pada tahap inkubasi dari kelompok kreatif, 

cukup kreatif dan kurang kreatif cenderung untuk berhenti dan mengamati 
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informasi ketika mengalami jalan buntu. Selanjutnya pada tahap iluminasi 

iluminasi kelompok kreatif mampu mendapatkan ide dan menjadikan 

penyelesaian yang benar tetapi untuk kelompok cukup kreatif  dan kurang 

kreatif mereka yakin dengan ide mereka tetapi dalam menyelesaikan masalah 

mereka mengalami kesalahan. Pada tahap verifikasi kelompok kreatif apabila 

menemui kesalahan mereka memperbaikinya dan menyelesaikan sampai benar. 

Untuk kelompok yang cukup kreatif dan kurang kreatif  cenderung mengganti 

jawabanya.97 

Secara umum, karena siswa dikelas X-A MA Unggulan bandung 

termasuk siswa yang berkemampuan sedang, menurut penelitian Siswono pada 

siswa kreatif cenderung mampu melakukan setiap langkah proses berpikir 

kreatif dengan baik. Walaupun sempat mengalami hambatan namun hal itu 

segera dapat diatasi dengan baik. Siswa mampu berimajinasi dan mencurahkan 

ide-ide yang digagas dengan materi yang sudah dipelajari. Sedangkan siswa 

yang cukup kreatif cenderung mampu melakukan setiap langkah proses 

berpikir kreatif dengan baik, hanya saja tidak sebaik siswa yang kreatif. 

Cenderung mengalami hambatan. Sedangkan untuk siswa yang kurang kreatif 

mengalami hambatan-hambatan di beberapa langkah proses berpikir kreatif dan 

kesulitan mengatasinya. Hal ini disebabkan siswa dalam katagori ini cenderung 

kurang memahami perintah dan permintaan tugas dengan baik.98  

                                                           
97

 Tatag Yuli Eko Siswono, Identifikasi Proses Berpikir Kreatif Siswa Dalam Pengajuan 
Masalah (Problem Posing) Matematika Berpadu Dengan Model Wallas Dan Creative Problem 
Solving (CPS) Di SMP NEGERI 4 Dan SMP NEGERI 26 Surabaya. (Buletin Pendidikan 
Matematika Volume 6 Nomor 2, Oktober 2004)  

98 Ibid  
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Sedangkan pada penelitian ini siswa yang kreatif mampu melakukan 

setiap langkah proses berpikir kreatif dengan baik.  Sedangkan siswa yang 

cukup kreatif cenderung mampu melakukan setiap langkah proses berpikir 

kreatif dengan baik, hanya saja tidak sebaik siswa yang kreatif misalnya pada 

tahap iluminasi siswa mencoba menyelesaikan dengan cara lain tetapi pada 

tahap verifikasi siswa tidak menemukan jawaban yang sesuai antara 

menggunakan cara eliminasi dan cara subtitusi/ grafik. Sedangkan untuk siswa 

yang kurang kreatif mengalami hambatan-hambatan di beberapa langkah 

proses berpikir kreatif dan kesulitan mengatasinya terbukti pada tahap 

iluminasi siswa ini tidak bisa menyelesaikan dengan cara lain. 


