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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Matematika 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau  

“manthenein”, yang artinya “mempelajari”.
12

 Matematika itu sering disebut 

sebagai ilmu pasti, padahal dalam materi-materi matematika banyak yang 

membahas ketidak pastian. Misalnya saja dalam statistika ada pembahasan 

mengenai probabilitas atau kemungkinan. Selain itu, dalam matematika juga 

terdapat teorema, yaitu teori yang harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga 

kurang tepat jika matematika disebut sebagai ilmu pasti. Dalam Al-Qur’an pun 

disinggung tentang matematika yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 25 tentang 

penjumlahan sebagai berikut:
13

 

{52 } ِماَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعا َولَِبثُوا ِف َكْهِفِهْم َثاَلثَ   

Artinya: Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah 

sembulan tahun (lagi). 

Menurut penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa Alloh 

mengajarkan kita penjumlahan. Penjumlahan merupakan merupakan sebagian 

unsur dari operasi dalam ilmu matematika. Jadi sebenarnya matematika sudah 

                                                             
12 Mansyur dan A H Fathani, Mathematical Intelligence, (Jogjakarta: Ar-Ruuz Media,2009) 

hal.42 
13 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2007), 

hal.296 
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dibahas dalam Al Qur’an isyarat-isyarat Alloh dalam beberapa suratnya, salah 

satunya terdapat di surat Al-Kahfi ayat 25. 

 Matematika tidak hanya sekedar ilmu hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Lebih dari itu, matematika adalah dasar dari ilmu alam 

yang lain. Menurut Prof. Dr. Andi Hakim Nasution matematika adalah ilmu 

struktur, urutan, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, 

pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Sedangkan menurut Russerrfendi 

matematika adalah bahasa symbol ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian 

secara induktif, ilmu tentang pola keteratutan ; dan struktur yang terorganisasi 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya 

ke dalil. 
15

 

Ilmu matematika berbeda dengan disiplin ilmu yang lainnya. Matematika 

memiliki bahasa tersendiri yaitu berupa angka-angka dan symbol-simbol. 

Matematika memiliki beberapa ciri yang penting yaitu pertama, memiliki objek 

yang abstrak. Maksudnya adalah objek-objek dalam matematika bukan yang dapat 

dilihat secara langsung melalui kasat mata. Objek-objek matematika merupakan 

prinsip, konsep, dan operasi yang berperan penting dalam proses berpikir kreatif. 

Ciri yang kedua yaitu memiliki pola pikir yang deduktif dan konsisten. 

Matematika dikembangkan mellaui anggapan-anggapan yang tidak dipersoalkan 

kebenarannya. Dari berbagai pemaparan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

 

                                                             
15 Heruman, Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010) hal.1   
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a. Matematika adalah dasar dari ilmu alam yang lain. 

b. Matematika memiliki pola pikir yang deduktif dan teratur. 

c. Matematika adalah ilmu yang mempunyai obyek-obyek abstrak. 

d. Matematika adalah ilmu yang mempunyai bahasa berupa symbol-simbol dan 

angka-angka. 

2. Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Berpikir 

Berpikir merupakan hal mendasar yang paling penting untuk menentukan 

langkah selanjutnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Arti kata dasar “pikir” 

dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia adalah akal budi, ingatan,, angan-angan.
16

  

“ Berpikir” artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan sesuatu, me nimbang-nimbang dalam ingatan.
17

 “ Berpikiran” 

artinya mempunyai pikiran, mempunyai akall. “Pikiran” yaitu hasil berpikir, dan 

“pemikiran” merupakan proses, cara, perbuatan memikir. Sedabfkan “pemikir” 

adalah orang cerdik, pandai, serta hasil pemikirannya dimanfaatkan orang lain. 

Pengertian berpikir, menurut etimologi yang dikemukakan, memberi 

gambaran adanya sesuatu yang berada dalam diri seseorang dan mengenai apa 

yang menjadi “nya”. Sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-

unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Seseorang akan melakukan 

aktivitas setelah adanya pemicu potensi, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Isi yang terkandung di dalam potensi sesorang bisa berupa subjek aktif 

                                                             
16  Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) 

hal.1 
17

 Ibid.,hal 1 
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dan aktivitas idealissai atau bisa juga berupa interaksi aktif yang bersifat 

spontanitas. Oleh karena itu, dalam berpikir terkandung sifat, proses, dan hasil. 

b. Pengertian Berpikir Kreatif 

Q.S Ar-Ra’du ayat 11 Allah mengisyaratkan berpikir kreatif sebagai berikut:
18

 

ُ َماِبَقْوٍم حَ  ن بَ نْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر هللِا ِإنَّ هللَا الَيُ َغّيِّ َباٌت مِّ َنُفِسِهْم َلهُ ُمَعقِّ ِِ ُوا َما ىَّتَّ يُ َغّيِّ

ن  {11ُدونِِه ِمْن َواٍل }َوِإَذآ أَرَاَد هللاُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلهُ َوَماََلُم مِّ  

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kamu sehingga mereka 

merubah keadaan yang yang ada pada diri mereka  sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka taka da yang dapat 

menolaknya, dan sekali-kali taka da pelindung bagi mereka selain Dia. Menurut 

Al-Uqshari pola berpikir manusia bermacam-macam. Ada yang biasa berpikir 

kreatif dan kontruktif, ada juga yang terbiasa deduktif.
19

 

Berpikir merupakan suatu hal yang dipandang biasa saja yang diberikan 

tuhan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang dimuliyakan. 

Ditinjau dari prespektif psikologi , berpikir merupakan cikal bakal ilmu yang 

sangat kompleks. Dalam menejelaskan pengertian secara tepat, beberapa ahli 

mencoba memberikan definisi, seperti dibawah ini.
20

 

                                                             
18 Al-Qur’an dan Termahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkamieema,2007), 

hal.250 
19 Yusuf Al-Uqshari, Melejit dengan Kreatif, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 1 
20 Natalia Desi A, Sardulo Gembong, Tri Andari, Proses Berpikir Kreatif Siswa Smp yang 

Mengikuti Bimbingan Belajar dalam Menyelesaikan Soal-Soal Ujian Nasional, hal. 3 
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1) Menurut Ross, berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek teori dasar 

mengenai objek psikologis. 

2) Menurut Valentine, berpikir dalam kajian psikologis secara tegas menelaah 

proses dan pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mmengenai 

“bagaimana” yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan 

untuk bebrapa tujuan yang diharapkan. 

3) Menurut Garret, berpikir merupakan perilaku yang sering kali tersembunyi 

atau setengah tersembunyi di dalam lambing atau gambaran, ide, konsep yang 

dilakukan seesorang. 

4) Menurut Gilmer, berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses 

penggunaan gagasan atau lambing-lambang suatu aktivitas yang tampak 

secara fisik. Selain itu, mendefinisikan bahwa berpikir merupakan suatu 

proses dari penyajian suatu peristiwa internal dan eksternal, kepemilikan 

masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang satu sama lain saling 

berinteraksi. 

Pengertian 𝐴 +𝐵 +𝐶𝐴 +𝐵 +  berpikir secara umum dilandasi oleh asumsi 

aktifitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektifitas 

individu, halini dapat merujuk ke suatu tindakan pemikiran atau ide-ide atau 

pengaturan ide.
21

 Pandangan serupa termasuk kognisi, kesanggupan untk merasa, 

kesadaran, dan imajinasi. Oleh karena itu, berpikir mendasari hamper semua 

tindakan manusia dan interaksinya. Pemahaman asal usul fisik dan metafisik, 

                                                             
21

 Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Renika Cipta, 

2008), hal.31 
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proses, dan efek telah menjadi tujuan dalam disiplin ilmu, termasuk biologi, 

filsafat, psikologi, sosiologi dan lain-lain. 

Penggunaan istilah berpikir kreatif dan kreativitas seringkali tertukarkan. 

Kreativitas ditandai dengan kemampuan cara berpikir divergen yaitu kemampuan 

individu untuk mencari berbagai alternative jawaban terhadap suatu persoalan 

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan osisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengolaborasi gagasan.
22

 

Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang 

bila mereka dihadapkan pada suatu situasi yang dipecahkan. Suryabrata 

berpendapat bahwa berpikir merupakan proses dinamis yang dapat dilukiskan 

menurut proses atau jalannya.
23

 Proses berfikir itu terdiri dari 3 langkah, yaitu 

pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan.  

Pandangan ini menunjukkan jika seseorang dihadapkan pada suatu situasi, maka 

dalam berfikir, orang tesebut akan menyusun hubungan antara bagian-bagian 

informasi yang direkam sebagai pengertian-pengertian. Kemudian orang tersebut 

membentuk pendapat-pendapat yang sesuai dengan pengetahuannya. Setelah itu ia 

akan membuat kesimpulan untuk yang digunakan untuk membahas atau mencari 

solusi dari situasi tersebut.  

Ketika seseorang menerapkan berpikir kreatif dalam suatu praktik 

pemecahan masalah, maka pemikiran divergen yang intuitif menghasilkan banyak 

ide. Hal ini menjelaskan bahwa berpikir kreatif memperhatikan berpikir logis 

                                                             
22 Rhodes dalam M. Asrori, Psikologi remaja perkembangan peserta didik (Jakarta: sinar 

grafika, 2011) hal.46 
23 Tatag Yuli Eko S, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir, (Surabaya: Unesa University 

Press,2008), hal. 12 
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maupun intuitif untuk menghasilkan ide-ide. Dalam berpikir kreatif antara logika 

dan intuisi sangat penting. Karena itu kerja antara otak kanan dan kiri harus 

seimbang. 

 Jika menempatkan deduksi logis terlalu banyak, maka ide-ide kreatif akan 

terabaikan. Dengan demikian untuk memunculkan kreatifitas diperlukan 

kebebasan berpikir tidak dibawah kontrol atau tekanan.
24

 Ketika pikiran jauh dari 

tekanan maka proses berpikirpun dapat menyebar dan memudahkan ide-ide baru 

timbul dalam proses tersebut.  

Banyak pendapat yang mengemukakan mengenai pengertian berpikir 

kreatif. Berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat asli, reflektif, dan 

menghasilkan suatu produk yang kompleks. Berpikir tersebut melibatkan sintesis 

ide-ide, membangun ide-ide baru dan menentukan efektifitasnya. Selain itu juga 

melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan dan menghasilkan produk 

baru.
25

 Pengertian ini lebih melihat berpikir kreatif sebagai satu kesatuan yang di 

dalamnya terdapat proses berpikir logis maupun divergen yang saling menunjang 

dan tidak terpisahkan. Berpikir kreatif dapat dikatakan suatu keistimewaan yang 

lebih dari sekedar berpikir pada lazimnya, karena kekreatifitasan tidak dimiliki 

semua individu. 

Evan menjelaskan bahwa berfikir kreatif adalah suatu aktivitas mental 

untuk membuat hubungan-hubungan (connection) yang terus menerus (kontinu), 

                                                             
24 Ibid.,hal.21 
25 Isna Nur Lailatul Fauziyah, Budi Usodo, dan Henny Ekana Ch, Proses Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas X dalam Memecahkan Masalah Geometri Berdasarkan Tahapan Wallas Ditinjau dari 

Adversity Quotient(Aq) Siswa, Jurnal Pendidikan Matematika Solusi Vol.1 No.1, maret 2013, 

Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, UNS, Surakarta, hal.77 
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sehingga ditemukan kombinasi yang benar atau sampai seseorang itu menyerah.
26

  

Sedangkan menurut Ruggiero, The, Evans dan anonim menjelaskan bahwa 

berfikir kreatif dapat diartikan sebagai kegiatan mental yang digunakan seseorang 

untuk membangun idea tau gagasan yang baru. 

Menurut Williams suatu proses berpikir dapat digolongkan kreatif ketika 

memenuhi ciri-ciri berpikir kreatif. Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif, yaitu 

kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas (kebaruan). Kefasihan adalah kemampuan 

untuk menghasilkan pemikiran atau pertanyaan dalam jumlah yang banyak. 

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak macam pemikiran, 

dan mudah berpindah dari jenis pemikiran tertentu pada jenis pemikiran lainnya.  

Orisinalitas adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara baru atau 

dengan ungkapan yang unik, dan kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-

pemikiran yang tidak lazim daripada pemikiran yang jelas diketahui. Aspek-aspek 

itu banyak digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif yang bersifat 

umum dan penekanannnya pada produk kreatif. 

Menurut Silver untuk menilai kemampuan berpikir kreatif anak-anak dan 

orang dewasa sering digunakan “ The Torrance Test of Creative Thinking 

(TTCT)”. Tiga komponen kunci yang dinilai dalam kreativitas menggunakan 

TTCT adalah kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Kefasihan mengacu pada 

banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon sebuah perintah.
27

 Fleksibilitas 

                                                             
26Tatag Yuli Eko S, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan Pemecahan 

Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir, (Surabaya: Unesa University Press,2008), 

hal. 14  
27 Y. Slamet, Pengembangan Kemampuan Berpikir Secara Nalar dan Kreatif dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bahasa Indonesia, Surakarta, 

Universitas Sebelas Maret, 2008, hal.16 
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tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika merespon perintah. 

Kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam mersepon perintah.
28

 

Berdasarkan beberapa definisi berpikir kreatif yang telah diuraikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu aktivitas berpikir 

untuk menciptakan sesuatu yang baru yang diperoleh dari berbagai ide, 

keterangan, konsep, pengalaman, maupun pengetahuan yang ada dalam 

pikirannya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dijelaskan sebelumnya 

juga dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dikatakan telah berpikir kreatif 

ketika memenuhi komponen-komponen; fleksibilitas, kefasihan, keaslian atau 

kebaruan.  

Arti dari fleksibilitas itu sendiri adalah sebagai kemampuan penciptaan 

beragam ide yang digunakan atau kemampuan menggunakan perubahan-

perubahan pendekatan ketika menyelesaikan suatu masalah. Kefasihan dapat 

dilihat dari kemampuan siswa dalam menyajikan bermacan-macam interpretasi 

atau metode penyelesaian. Kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat. Jadi 

indikator keaslian merupakan bagian dari kebaruan. Hasil dari berpikir kreatif ini 

disebut sebagai kreativitas.
29

 

Dan kreativitas disini dapat dijelaskan dari sisi product, person, process, 

dan press. Product menekankan pada hasil yang kreatif, baik yang sama sekali 

baru atau kombinasi karya-karya yang sebelumnya yang menghasilkan sesuatu 

                                                             
28 Ibid.,hal.47 

29Fany Adibah, “Kreativitas Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Matematika 

Ditinjau dari Perbedaan Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent”, Jurnal 

Widyaloka IKIP Widyadarma Surabaya Vol. 2 No. 2, Januari 2015. Hal. 114.    
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yang baru.
30

 Person memandang kreativitas dari segi ciri-ciri individu yang 

menandai kepribadian orang kreatif berkaitan dengan kreativitas. Process 

menekankan pada bagaimana proses kreatif itu berlangsung sejak mulai tumbuh 

sampai dengan berwujud perilaku kreatif. Press menekankan pada pentingnya 

faktor-faktor yang mendukung timbulnya kreativitas individu.
31

 

c. Pendekatan dan Tahapan dari Berpikir Kreatif 

Pendekatan terhadap berpikir kreatif yang menghasilkan kreativitas yaitu 

psikologis dan sosiologis. Pendekatan psikologis lebih mandang kreativitas dari 

faktor-faktor kekuatan yang ada dalam diri individu, sedangkan pendekatan 

sosiologis lebih menekankan pentingnya faktor interaksi sosial sebagai kekuatan 

agar kreativitas timbul.
32

 

Pendekatan psikologis yang diwakili oleh Clark, menganggap bahwa 

kreativitas itu merupakan sintesis dari fungsi-fungsi thingking, feeling, sensing, 

dan intuiting. Pendekatan sosiologis yang diwakili oleh arieti, menunjuk sejumlah 

faktor sosial yang memengaruhi kreativitas. Tersedianya sarana kebudayaan, 

keterbukaan terhadap keragaman berfikir, keleluasaan berbagai media 

kebudayaan, toleransi terhadap pandangan divergen, dan penghargaan yang 

memadai terhadap prestasi. Kreativitas melalui tahap preparation, incubation, 

illumination, dan verification. 

                                                             
30

Momin Sudama, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), hal.18 
  

31 Natalia Desi A, Sardulo Gembong, Andari Tri, Proses Berpikir Kreatif Siswa Smp Yang 

Mengikuti Bimbingan Belajar Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Ujian Nasional, Prodi Matematika 

IKIP PGRI Madiun, 2013, hal.5 
32

 M.Ali dan M.Asrori, Psikologi remaja, hal.49 
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1) Persiapan (preparation) 

Pada tahap ini individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Individu mencoba memikirkan berbagai 

alternative pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada tahap ini belum ada 

arah yang tetap meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternattif 

pemecahan masalah. Pada tahap ini masih amat diperlukan pengembangan 

kemampuan berfikir divergen. 

2) Inkubasi (incubation) 

Pada tahap ini, proses pemecahan masalah “dierami” dalam alam prasadar, 

individu seakan-akan melupakannya. Jadi pada tahap ini individu seolah-olah 

melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya. Proses ini 

berlangsung lama (berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun) dan bisa juga 

sebentar sampai kemudian timbul inspirasi atau gagasan untuk pemecahan 

masalah. 

3) Iluminasi (Ilumination) 

Tahap ini sering disebut sebagai tahap timbulnya insight. Pada tahap ini 

sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses 

psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya gagasan baru. 

4) Verifikasi (verification) 

Pada tahap ini, gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan 

konvergen serta menghadakan kepada realitas. Pada tahap ini, pemikiran 

divergen harus diikuti dengan pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap 

spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara 



23 

 

 

total harus diikuti oleh kritik. Firasat harus diikuti oleh pemikiran logis, dan 

sebagainya, Jadi kalau pada tahap preparation, incubation, dan illumination 

adalah proses berfikir divergen yang menonjol maka dalam tahap verification 

yang lebihmeninjol adalah proses berpikir konvergen.
33

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreatifitas 

Clark mengategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dalam 

dua kelompok yaitu faktor yang dan yang menghambat dan yang mendukung 

sebagai berikut faktor yang dapat mendukung kreativitas:
34

 

1) Situasi yang menghadirkan ketidak lengkapan serte keterbukaan 

2) Situasi yang memungkinkan dan mendorong banyak pertanyaan 

3) Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu 

4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian 

5) Situasi yang memekankan inisiatif diri untuk menggali. mengamati, bertanya, 

merasa, mengklasifikasikan, mencatat, menerjemahkan, Memperkirakan, 

menguji hasil perkiraan, dan mengomunikasikan. 

6) Kewibahasaan yang memungkinkan untuk pengembangan potensi lebih secara 

lebih luas karena akan memberikan pandangan dunia secara bervariasi, lebih 

fleksibel dalam menghadapi masalah, dan mampu mengekpresikan dirinya 

dengan cara yang berbeda dari umumnya yang dapat muncul dari pengalaman 

yang dimilikinya. 

7) Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki-laki lebih kreatif 

daripada anak laki-laki yang lahir kemudian. 

                                                             
33 M. Ali dan M.Asrori, psikologi remaja, hal.51 

34 Roger H clark dan Michael Pause, Precedent In Architecture, (Canada:New Jersey, 

2000). Hal.34 
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8) Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi dari lingkungan 

sekolah, dan motivasi diri. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggu risiko, 

atau upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui 

2) Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan sosial 

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan 

penyelidikan 

4) Stereotip peran seks atau jenis kelamin 

5) Diferensiasi antara bekerja dan bermain 

6) Otoritarianisme 

7) Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan 

e. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan salah satu kegiatan mental yang dialami 

seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus 

dipecahkan.
35

 Berpikir kreatif juga dipandang sebagai suatu proses yang 

digunakan ketika seseorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu ide 

baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum 

pernah diwujudkan. Aktivitas berpikir kreatif adalah aktivitas kognitif yang 

bertujuan untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dari hal-hal yang 

telah ada sebelumnya. 

                                                             
35 Mochamad Ali Aziz Alhabbah, Analisis Berpikir Kreatif Dalam Menyelesaikan Soal 

Luas bnagun Datar Siswa Siswa Kelas VII-G  Mtsn KarangrejoTulungagung Tahun Ajaran 2014-

2015.(skripsi tidak diterbitkan,201)hal.38 
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Untuk menilai tingkat kemampuan berpikir kreatif anak-anak dan orang 

dewasa sering digunakan “The Torrance Test Of Creative Thinking (TTCT)”. 

Tiga komponen utama yang dinilai dalam kreativitas menggunakan TTCT adalah 

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

1) Kefasihan (fluency) 

Kefasihan mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan pemikiran 

dalam jumlah yang banyak. Selain itu kefasihan juga bergantung pada banyaknya 

ide yang dibuat dalam merespons perintah, banyaknya masalah yang dapat 

diajukan, dan pemikiran atau pertanyaan dalam jumlah yang banyak. 

2) Fleksibilitas (flexibility) 

Kemampuan untuk menghasilkan banyak macam pemikiran, dan mudah 

berpindah dari jenis pemikiran tertentu menuju jenis pemikiran lainnya. 

Fleksibilitas juga mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan-gagasan 

yang berbeda. 

3) Kebaruan (novelity) 

Kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam merespons perintah. 

Kebaruan juga berarti kejarangan respons atau tanggapan dalam kaitannya dengan 

sebuah kelompok. Kemampuan berpikir kreatif seseorang memiliki jenjang 

(bertingkat), sesuai dengan karya-karya yang dihasilkan dalam bidang yang 

bersangkutan. Tingkat kemampuan berpikir kreatif di sini diartikan sebagai suatu 
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jenjang berpikir yang dengan dasar pengkategorian berupa produk berpikir kreatif 

(kreativitas). Berikut Tingkat Karakteristik dari berfikir kreatif.
36 

Tabel 2.1 Tingkat Kreatif 

Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 

(Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. Atau kebaruan dan fleksibilitas saja dalam 
memecahkan masalah 

Tingkat 3 

(Keratif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan. Atau 

kefasihan dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah. 

Tingkat 2 
(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas 
dalam memecahkan masalah. 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas 

dalam memecahkan masalah. 

Tingkat 0 
(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu menunjukkan tiga aspek indikator 
berpikir kreatif. 

Anak didik pada tingkat 4 mampu menyelesaikan suatu masalah dengan 

lebih dari satu alternatif jawaban atau mampu memunculkan beberapa cara baru 

untuk menemukan jawaban dengan fasih dan fleksibel. Jika anak didik hanya 

mampu mendapatkan satu jawaban yang baru tetapi dapat menyelesaikan dengan 

berbagai cara (fleksibel), maka masih dapat dikategorikan pada tingkatan 4. 

Anak didik pada tingkat 3 mampu untuk menemukan suatu jawaban baru 

dengan fasih, tetapi tidak mampu memunculkan lebih dari satu alternatif jawaban 

atau tidak mampu memunculkan beberapa cara baru. Jika anak didik dapat 

menyusun cara yang berbeda (fleksibel) untuk mendapatkan jawaban yang 

beragam, meskipun jawaban tersebut tidak baru, maka masih dapat dikategorikan 

pada tingkatan 3. 

Anak didik pada tingkat 2 mampu membuat suatu jawaban berbeda (baru) 

meskipun tidak fleksibel maupun fasih. Jika anak didik mampu menyusun 

                                                             
36 M. Ali dan M.Asrori, Psikologi remaja perkembangan peserta didik, (Jakarta, sinar 

grafika, 1011)hal.52 
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berbagai cara penyelesaian yang berbeda meskipun tidak fasih dalam menjawab 

dan jawaban yang dhasilkan tidak baru, maka masih dapat dikategorikan pada 

tingkatan 2. 

Anak didik pada tingkat 1 fasih dalam menyelesaikan masalah yang 

beragam, tetapi tidak mampu membuat jawaban yang berbeda (baru), dan tidak 

dapat menyelesaikan dengan cara yang berbeda. 

Anak didik pada tingkat 0 tidak mampu membuat alternatif jawaban 

maupun cara penyelesaian yang berbeda dengan lancar (fasih) dan fleksibel. 

Kesalahan penyelesaian suatu masalah disebabkan karena konsep yang terkait 

dengan masalah, tidak dipahami atau tidak diingat dengan benar. 

3. Penyelesaian Masalah  

Pengertian sederhana dari penyelesaian masalah adalah proses penerimaan 

masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikannya.
37

 Atau suatu proses 

pencarian jalan keluar dari suatu kesulitan atau rintangan, pencapaian tujuan yang 

belum segera dapat dipahami.
38

 Pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu 

proses penghilangan perbedaan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil yang 

diperboleh dan hasil yang diinginkan.
39

 Atau suatu usaha mencari jalan keluar dari 

suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat 

dicapai.
40

 

                                                             
37 Herry Agus Susanto, Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasarkan Gaya Kognitif, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama,2015), hal. 35  
38 Ibid,.hal.49 
39 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, (Jakarta:PT Elex Media 

Komputindo,2011), hal. 62 
40 Irfan Taufan Asfar dan Syarif Nur, Model Pembelajaran PPS (Problem Posing & 

Solving), (Sukabumi: CV Jejak,2018), hal. 7 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan 

masalah adalah suatu aktivitas untuk mencari penyelesaian masalah atau jalan 

keluar dari masalah yang dihadapi dengan segera. 

4. Bangun Datar 

Bangun datar adalah suatu bangun geometri yang berbentuk datar (rata).
41

 

Atau bangun datar adalah benda datar atau rata yang memiliki ukuran (dua 

dimensi). Garis yang membentuk bangun datar disebut sisi dan daerah yang 

terbentuk karena pertemuan garis disebut sudut. Bangun datar ada yang tidak 

beraturan dan ada yang beraturan. Penanaman bangun datar disesuaikan dengan 

jumlah sisi dan titik sudutnya serta sifat-sifat khas yang dimilikinya. Bangun datar 

dapat terbentuk oleh beberapa bangun datar lain yang digabungkan.
42

  Dan berikut 

adalah contoh-contoh bangun datar yaitu: 

a. Persegi 

Persegi adalah segi empat yang keempat sudutnya  siku-siku dan memiliki 

panjang sisi-sisi yang sama. Persegi disini adalah bangun persegi yang 

mempunyai ciri khusus, yaitu sisi-sisnya yang sama panjang.
43

 

b. Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu bangun segi empat yang keempat sudutnya 

siku-siku dan sisi berhadapan sama panjang.
44

 Dan ada yang mengatakan segi 

                                                             
41 Drs. J. Untoro, Buku Pintar Matematika,( Jakarta: Pesona depok estate ll, 2013), hal. 163  
42 Dian Amalia dan Imam Wahyudi, Matematika 4, (Depok: Dar el llm li Awlad, 2019), 

hal. 226 
43 Siswo Wiratno dan Etty Sisdiana, Bunda Jagoan Matematika, (Jakarta: Grasindo, 2011), 

hal.53 
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empat yang keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama 

panjang, dan dibedakan menjadi sisi panjang dan sisi lebar. Selain itu persegi 

panjang adalah bangun yang memiliki 4 simetri  dan diagonal-diagonalnya 

berpotongan saling tegak lurus.
45

  

c. Jajar Genjang 

Jajar Genjang adalah segi empat yang mempunyai dua sisi yang sejajar 

dan sama panjang, namun sudut-sudutnya tidak siku-siku, sudut-sudut yang 

berhadapan kongruen atau sama besar. Jajar genjang dapat dibentuk dari sebuah 

segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran dengan pusat titik 

tengahnya salah satu sisinya.
46

 

d. Layang-layang 

Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama 

panjang namun sisi-sisi yang sama panjang tersebut tidak saling sejajar. Ada juga 

yang mengatakan laying-layang adalah segi empat di mana dua sisi yang 

berhdapan sama panjang dan dua sisi yang lain juga sama panjang.
47

 

e. Trapesium 

Trapesium adalah segi empat yang hanya mempunyai sepasang sisi sejajar 

dan saling berhadapan. Alas trapesium adalah  sisi sejajarnya, kaki adalah sisi-sisi 

                                                                                                                                                                       
44 Suwito Thamrin, Rahasia rumus-rumus pintar matematika SD, (Jakarta: Pustaka Gama, 

2015), hal. 79 
45 M. Adzka,  Kuasai Matematika, ( Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 156 
46 Scaum’s Easy Outlines, Geometri, (Jakartta: Penerbit Erlangga,2005), hal.44 
47

 Ibid.,hal.54 
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yang tidak sejajar. Median trapezium ruas garis yang menghubungkan titik-titik 

tengah kaki-kaki trapesium.
48

 

f. Segitiga 

Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi, dengan jumlah 

sudutnya 180
°
. Jarak antara titik sudut segitiga dengan sisi di depan sudut tersebut 

dinamakan tinggi segitiga. Sisi segitiga yang tegak lurus dengan tinggi segitiga 

disebut dengan alas segitiga.
49

 

Luas daerah suatu bangun datar, yang selanjutnya disebut luas adalah 

ukuran yang menunjukkan besarnya  permukaan untuk menutup bangun datar 

tersebut. Luas suatu bangun datar dinyatakan dengan L. Sementara keliling suatu 

bangun datar yang tertutup merupakan jumlah panjang sisi-sisinya, dapat juga 

dikatakan bahwa keliling suatu bangun datar adalah jarak yang ditempuh bila 

suatu bangun dikitari sampai kembali ke tempat semula. Dan semua itu sudah 

dipelajari mulai anak didik berada di jenjang sekolah dasar. Pada jenjang ini, anak 

dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan berfikirnya anak didik dalam 

menyelesaikan setiap soal yang diberikan, terutama dalam materi luas bangun 

datar ini. Berikut disajikan rincian-rincian tentang berbagai bangun datar yang 

telah disebutkan di atas. 

 

 

                                                             
48 Suwito Thamrin, Rahasia rumus-rumus pintar matematika SD,( Jakarta:Pustaka Gama, 

2015)hal.82 
49

 Bayu Sapta Hari, Mengenal Bangun Datar, (Jakarta: Penerbit Duta).hal.6 
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Tabel 2.2 Bangun Datar 

 Gambar Rumus Luas Rumus 

Keliling 

Jumlah 

sisi 

Persegi 

 

𝑠 ×𝑠 4× 𝑠 4 

Persegi 

Panjang 

 𝑝 ×𝑙 2(𝑝 + 𝑙) 4 

Jajar 

Genjang 

 

𝑎 ×𝑡 2(𝑝 + 𝑙) 4 

Layang- 

Layang 

 

½×𝑑1×𝑑2 2𝐴 + 2𝐵 4 

Trapesium 

 

 
2𝑝 + 2𝑙 4 

Segitiga 

 

 
𝐴 +𝐵 +𝐶 3 
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kreativitas anak didik sangat mungkin kita ketahui dari kemampuan 

mereka dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan luas bangun datar ini. 

Banyaknya cara dalam menyelesaikan soal luas bangun datar menjadi poin 

penting untuk mengukur kreativitas anak didik dalam memikirkan jalan untuk 

menyelsaikan soal tersebut. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Terdahulu 

Judul/ Tahun Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Agus Ali 

Mashuri 

Analisis 

berpikir kreatif 
siswa 

berkemampuan 

matematika 
tinggi dalam 

menyelesaikan 

soal olimpiade 

matematika 
ditinjau 

berdasarkan 

gender, 2016 

Untuk 

mendeskripsikan 
berpikir kreatif siswa 

berkemampuan 

matematika tinggi 
dalam menyelesaikan 

soal olimpiade 

ditinjau berdasarkan 

gender. Metode yang 
digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode penelitian 
dengan pendekatan 

kualitatifdengan jenis 

deskriptif. Adapun 
teknik yang 

digunakan adalah 

observasi, tes dan  

wawancara untuk 
menggali data.  

Meneliti  

Tentang  
Berpikir 

kreatif siswa 

di sekolah 
yang berbeda-

beda 

 

 

Penelitian 

ini terfokus 
pada tiga 

aspek yaitu 

:Berfikir 
kreatif 

siswa, 

Sedangkan 

milik 
peneliti 

hanya cara 

atau 
proseduralsi

swa dalam 

menyelesai
kan soal 

matematika. 

Amiftahul 

Nur’aini 

Proses berfikir 

kreatif siswa 

dalam 
menyelesaikan 

soal open 

ended, 2016 

Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif 

dengan jenis 

penelitian deskriptif, 
metode pengumpuln 

data dengan 

observasi tes, 
wawancara.  

Sama-sama 

menggunakan 

teknik 
pengumpulan 

data 

wawancara, 
observasi dan 

dokumentasi 

Penelitian 

ini berfokus 

pada 
berfikir 

kratif siwa 

dalam 
menyelesai

kan soal. 

        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.2 

Anisa 
WikenPalu

pi 

Analisis presos 
berpikir kreatif 

siswa dalam 

memecahkan 
masalah sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

Proses berpikirpada 
tahap persiapan, 

siswa berkemampuan 

rendah mampu 
memahami informasi 

yang terdapat dalam 

masalah tetapi tidak 

mampu 
menyampaikan 

informasi yang 

terdapat dalam 
masalah tetapi tidak 

mampu 

menyampaikan 
informasi dengan 

bhasanya sendiri.  

Meneliti peran 
siwa yang 

bermampuan 

tinggi denga 
siswa dengan 

berkemampua

n rendah. 

Kalau 
penelitian 

ini 

menggunak
an teknik 

analisis data 

yang 

digunakan 
yaitu 

analisis data 

kualitatif 
dengan 

langkah-

langkah 
reduksi 

data, 

penyajian 

data , dan 
penarikan 

kesimpulan.  

C. Paradigma Penelitian 

Masalah yang dialami dari masalah matematis adalah banyak siswa  

berkemampuan rendah yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

dibanding siswa berkemampuan tinggi.  Dalam kompetisi matematika soal  yang 

dibuat mengharuskan siswa untuk mempunyai kemampuan kreativitas. Karena 

kemampuan siswa rendah maka kemungkinan terbesar dari kesulitan siswa ini 

berkaitan dengan tingkat berpikir kreatif masing-masing siswa. Besar 

kemungkinan bahwa berpikir kretaif siswa-siswi ini tergolong rendah. Oleh 

karena itu peneliti ingin melihat seberapa besar tingkat berpikir kreatif siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematis berdasarkan akademik kemampuan 

siswa. Sehingga peneliti menganalisa tentang kefasihan, fleksibilitas, serta 

kebaharuan yang dilihat dari penyelesaian soal yang mereka kerjakan. 
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Agar mudah memahami arah pemikiran dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Berpikir Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika MI AL 

Hidayah 01 Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020”.  

Paradigma penelitian ini disajikan secara singkat pada bagan berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian 

 

 

Kemampuan Berpikir 

Matematis 

Berpikir Kreatif 

Analisis berpikir kreatif siswa dalam  

Menyelesaikan masalah matematis 


