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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Deskripsi Data Pra Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika MI Al Hidayah  01 Kalidawir” merupakan suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan berpikir kreatif siswa berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematis pada materi 

bangun datar. Tahapan untuk menganalisis berpikir kreatif ini menggunakan 

komponen utama berpikir kreatif yang meliputi kefesihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. 

Penelitian ini dilaksanakn di MI Al Hidayah 01 Kalidawir, tepatnya di 

kelas IV, dimana peneliti menemukan banyak siswa yang pernah di observasi saat 

melaksanakan magang kemarin. Pada hari selasa 28 januari 2020 peneliti 

melakukan validasi kepada salah satu Dosen Tadris Matematika , dan pada hari itu 

juga peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada WAKA Kurikulum MI Al 

Hidayah Betak 01 Kalidawir. Pada saat itu juga peneliti menjelaskan maksud dan 

tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mendapatkan persetujuan untuk mengadakan 

penelitian di MI Al Hidayah Betak 01 Kalidawir. Selanjutnya, peneliti 

mendiskusikan alur kegiatan penelitiannya dengan guru kelas IV Bu Nafiq, agar 

mendapatkan bimbingan saat mendiskusikan tentang alur kegiatan penelitian yang 

akan dilaksanakan di kelas IV MI Al Hidayah Betak 01 Kalidawir. Setelah penelti 
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menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, beliau menyetujui dan akan 

membantu jalannya penelitian.  

Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah untuk mengadakan penelitian 

di kelas IV MI Al Hidayah Betak 01 Kalidawir, peneliti membuat instrumen 

penelitian berupa instrument soal materi bangun datar, instrument wawancara 

sesuai dengan indikator komponen utama berpikir kreatif. Setelah Instrumen 

selesai dibuat peneliti mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing sampai 

mendapatkan persetujuan. Selanjutnya meminta validasi instrumen kepada dosen 

ahli matematika.  

Hari Selasa , 28 Januari 2020 peneliti datang ke sekolah untuk 

melaksanakan observasi di kelas dan wawancara dengan guru kelas untuk 

mendapatkan informasi terkait siswa yang akan digunakan sebagai subjek 

pnelitian. Subjek penelitian terdiri dari dua  siswa berkemampuan tinggi, dua 

siswa berkemampuan sedang, dan  dua siswa berkemampuan  rendah yang 

semuanya mempunyai kemampuan berpikir kreatif.  Untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan dan analisa data serta untuk menjaga privasi subjek, maka peneliti 

melakukan pengkodean kepada setiap siswa.  

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 

di ruang Kelas IV. 
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2. Pelaksanaan Lapangan 

Pelaksanaan lapangan adalah pelaksanaan pengambilan data di lapangan 

yaitu meliputi pelaksanaan tes dan wawancara terhadap siswa untuk mendapatkan 

data sebagai bahan dalam menganalisis berpikir kreatif siswa dalam 

mneyelesaiakn masalah matematis materi bangun datar. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pemberian testertulis, dan 

tahap kedua pelaksanaan wawancara. Penelitian tahap pertama dan tahap kedua 

dilaksanakan pada hari selasa, 29 Januari 2020. 

Penelitian pertama dilaksanakan setelah jam pelajaran tidak mengganggu 

jalannya proses pembelajaran. Peneliti memberitahukan kisi-kisi yang akan 

diujikan, dan mengulang sedikit materi yang berkaitan dengan tes yang akan 

dibagikan kepada siswa dan diberikan soal. Pelaksanaan tes tertulis pukul 09.30 

WIB sampai 10.15 WIB ini diikuti oleh subjek penelitian yang telah ditentukan. 

Penelitian pada tahap ini diamati langsung oleh peneliti dan dibantu oleh guru 

kelas. Penelitian tahap kedua yaitu  pelaksanaan wawancara untuk menggali lebih 

dalam bagaimana berpikir kreatif siswa pada siswa berkemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Wawancara ini dilaksanakan di setelah tes selesai, yaitu dilaksanakan 

pada pukul 10.15 WIB sampai 11.00 WIB dan bertempat dikelas IV. 

Setelah selesai diberikan soal, peneliti melakukan analisis data. Untuk 

mempermudah dalam pelaksanaan dan analisis data serta untuk menjaga privasi 

subjek, maka peneliti melakukan pengkodean kepada setiap siswa. Berikut data 

nilai hasil tes beserta kode siswa secara lengkap. 
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Tabel 4.1 Data Hasil Nilai Siswa dalam Analisis Data 

No. 

Kode 

Siswa 

 

Hal yang diamati 

Subjek Jenis 

Kelamin 

Mencari 

cara lain 

Mengerjakan 

hingga selesai 

Nilai 

1. GH L Ya Ya 100 S1 

2. IT L Ya Ya 85 S2 

3. JS P Tdk Ya 70 S3 

4. MT P Ya Tdk 70 S4 

5. HL P Ya Tdk 40 S5 

6. NQ P Tdk Tdk 40 S6 

7.. SC P Tdk Ya 70 - 

 8. TP L Ya Tdk 70 - 

9. AK P Tdk Tdk 60 - 

10. CD P Tdk Tdk 50 - 

11. FG P Ya Tdk 50 - 

12. KN P Tdk Ya 50 - 

13. OR L Tdk Ya 50 - 

14. PK L Tdk Tdk 50 - 

15. QL L Ya Tdk 50 - 

16. RK P Tdk Tdk 50 - 

17. BT P Tdk Tdk 45 - 

18. EK P Tdk Tdk 45 - 

Berdasarkan hasil koreksi pada tes yang diberikan, akhirnya peneliti 

memperoleh enam siswa yang dianggap sesuai dengan kriteria yang digarapkan 

sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, pada hari Rabu 29 Januari 2020 peneliti 

melaksanakan wawancara dengan siswa-siswi yang masuk kriteria. Proses 

wawancara dilakukan satu persatu dari keenam subjek terpilih. Peneliti 

menggunakan perekam suara dan mencatat hasil wawancara agar data yang 

diperoleh lebih maksimal. Berikut adalah siswa yang terpilih untuk diwawancarai 

oleh peneliti. 
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Tabel4.2 Daftar Subjek Penelitian 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Koding Data Hasil Penelitian 

Konteks 

Penelitian 
Indikator Koding 

Berfikir Kreatif 

 Kefasihan 

Sn : Inisial Subjek 

Jn : Nomor Soal 

Wn:Wawancara 

Soal 

K: Kefasihan 

Fleksibelitas 

Sn : Inisial Subjek 

Jn : Nomor Soal 

Wn:Wawancara 

Soal 

F : Fleksibelitas 

Kebaruan 

Sn : Inisial Subjek 

Jn : Nomor Soal 

Wn:Wawancara 

Soal 

B : Kebaruan 

3. Penyajian dan Analisis Data 

Data yang diperoleh di atas selanjutnya akan menjadi analisis peneliti 

untuk menentukan bagaimana berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan. 

a. Hasil Tes dan Wawancara 

Analisis berpikir kreatif dalam penelitian ini menekankan pada komponen 

utama berpikir kreatif yang terdiri atas kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. 

NO. Kode Siswa Subjek Kemampuan 

Matematika 

1. GH S1 Tinggi 

2. IT S2 Tinggi 

3. JS S3 Sedang 

4. MT S4 Sedang 

5. HL S5 Rendah 

6. NQ S6 Rendah 
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Berdasarkan hasil tes, dan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti 

mendapatkan informasi yang beragam dari tiap-tiap tahapan berpikir kreatif pada 

masing-masing siswa. Berpikir kreatif umumnya berkoordinasi dengan 

pengalaman belajar siswa. Jadi meskipun keenam subjek penelitian mendapatkan 

perlakuan yang sama. Namun dengan pengalaman belajar mereka yang berbeda 

menjadikan berpikir kreatif mereka pun juga berbeda. 

Berikut ini dijelaskan berpikir kreatif siswa berdasarkan indicator 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. 

1. Subjek Siswa dengan Berkemampuan Tinggi (S1 dan S2) 

a) Paparan Data S1 

Dari data yang diperoleh dari 2 sampel siswa yang dianggap 

berkemampuan tinggi siswa yang berpikir untuk menggunakan cara lain yang 

dilihat lebih kreatif dari siswa yang lain. Meskipun perlakuan yang diberikan 

kepada subjek penelitian sama tapi dari pengalaman belajar mereka yang berbeda 

menjadikan mereka memilih kekreatifan yang berbeda pula. Dan daiam hal ini 

tersebut juga banyak alasan yang mereka sampaikan ketika diwawancarai oleh 

peneliti. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut.  

Berdasarkan hasil pengerjaan S1 tersebut akan di analisis dengan indicator 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan 

peneliti : 
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Kefasihan 

 

 

 

 

Gambar 4.1 jawaban S1 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 subjek dengan inisial S1 memahami soal 

dengan baik, sehingga S1 bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan 

cara lain dengan cara pada kunci jawaban yang disediakan peneliti. Karena S1 

mengetahui bahwa soal nomor 1 terdidi dari beberapa  persegi didalam gambar, 

maka S1 mencoba menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan 

wawancara sebagai berikut. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S1 :” Dengan menagamati gambar kemudian menghitung jumlah persegi 

yang ada pada gambar lalu saya menggunakan dengan cara 

menjumlahkan dan mengalikannya Bu!” (S1W1K) 

Peneliti :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut?” 

S1 :” Karena dari petunuk soalnya disuruh menemukan jawaban lebih 

dari satu cara!” (S1W1K) 

Peneliti :”Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut , mana yang 

kamu anggap paling mudah?” 

S1  :” Perkalian Bu!” 

Peneliti :”Menapa kamu yakin dengan perkalian?”  

S1 :”Karena menurut saya dengan menggunakan perkalian lebih 

memudahkan untuk mengerjakan soal tersebut Bu”! (S1W1K) 



54 

 

 

Menurut hasil wawancara tersebut S1 menemukan cara yang sangat 

sederhana dan kreatif yang dapat menyelesaikan soal yang disediakan S1 

menggunakan cara yang begitu sederhana, yang mungkin saja anak lain tidak 

menggunakan cara tersebut karena sebenarnya cara tersebut perlu banyak 

pertimbangan akan tetapi menghasilkan cara yang sederhana. 

Dari hasil pekerjaan subjek tersebut peneliti menunjukkan bahwa S1 

memenuhi indicator kefasihan karena S1 mampu memilih ide yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih sederhana.  

Fleksibilitas 

 

 

 

 

Gambar 4.2 jawaban S1 dasri soal nomor 2 

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S1 berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, maka 

hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa yang 

ditanya dalam soal, S1 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang sudah 

diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan untuk soal 

nomor 2?” 

S1  :” Ada 3 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S1 :” Cara yang saya gunakan menggunakan rumus persegi panjang 

yaitu sisi kali sisi jadi saya mengalikan angka yang hasilya sudah 

diketahui pada luas bangun persegi panjang”! (S1W2F) 

Peneliti :” Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 
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S1 :” Saya yakin Bu karena saya menggunakan rumus persegi 

panjang!” (S1W2F) 

Seperti pada kutipan wawancara di atas, S1 sebenarnya mengeetahui kalau 

ada cara lain, dan ia memilih cara yang menurutnya sngat sederhana untuk 

menyelesaikan soalnya.  

Kebaruan 

 

Gambar 4.3 jawaban S1 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S1 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi. Dan 

untuk mengecek jawabannya ia mencoba dengan menggunakan cara lain dikertas 

buram yang hasilnya sama. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut?” 

S1 :” Saya memahami dulu pertanyaannya, kemudian saya 

mengangan-angan dulu bagaimana supaya lantainya bisa 

tertutup semua ubin!” (S1W3K) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara yang 

lain ?”  

S1 :” Sudah Bu, dan memang jawabannya sama tadi saya juga 

sudah mengecek jawabannya dengan cara lain dikertas buram 

saya Bu!” (S1W3K) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek S1 mengecek 

jawaban dengan cara lain. Dan jawaban yang ia temukan dalam cara lain tersebut  

memang sama dengan apa yang ia peroleh dari awal. Jadi dapat dikatakan bahwa 



56 

 

 

S1 bisa memenuhi indicator kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan karena S1 

mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar. 

b) Paparan Data S2 

Berdasarkan  hasil pengerjaan  S2 tersebut akan dianalisis dengan indicator 

kefasihan, fleksibilias, dan kebaruan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan 

peneliti: 

Kefasihan 

 

 

 

 

Gambar 4.4 jawaban S2 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 S2 memahami soal dengan baik, 

sehingga S2 bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan cara lain 

dengan cara pada kunci jawaban yang disediakan peneliti. Seperti pada kutipan 

wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S2 :” Saya terlebih dahulu memahami soalnya dan menghitung 

jumlah persegi yang ada pada gambar!” (S2W1K) 

Peneliti :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut ?” 

S2 :” Karena saya menggunakan cara cepat untuk sampai pada 

jawaban ini!” (S2W1K) 

Peneliti :” Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut, mana 

yang paling kamu anggap mudah ?” 
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S2 :” Perkalian Bu, karena saya lebih perkalian dan menurut saya 

itu yang lebih mudah dan cepat!” (S2W1K) 

Menurut hasil wawancara tersebut S2 menemukan cara yang tepat 

sederhana yang dapat menyelesaikan soal yang disedikana. Dan hasil pekerjaan 

subjek tersebut menunjukkan S2 memenuhi indicator kefasihan karena S2 mampu 

memilih ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara lebih 

sederhana.   

Fleksibilitas 

 

 

Gambar 4.5 jawaban S2 dasi soal nomor 2 

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S2 berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, maka 

hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa yang 

ditanya dalam soal, S2 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang sudah 

diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Seperti pada kutipan wawancara diatas, S2 sebenarnya menegtahui kalau ada 

cara lain hanya saja ia memilih cara yang menurutnya sangat sederhana untuk 

menyelesaikan soalnya.  

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan untuk soal 

nomor 2?” 

S2  :” Ada 3 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S2 :” Cara yang saya gunakan menggunakan rumus persegi panjang 

yaitu sisi kali sisi jadi saya mengalikan angka yang hasilya sudah 

diketahui pada luas bangun persegi panjang”!( S2W2F)  
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Peneliti :” Apakah kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S2 :” Saya yakin Bu karena saya menggunakan rumus persegi 

panjang dan hasilnya sesuai dengan luas persegi panjang yang 

sudah diketahui!” ( S2W2F) 

 

Kebaruan 

 

Gambar 4.6 jawaban S2 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S2 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi. Dan 

untuk mengecek jawabannya ia mencoba dengan menggunakan cara lain dikertas 

buram yang hasilnya sama. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Penelitii :” Bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut?” 

S2 :” Saya memahami dulu pertanyaannya, kemudian saya  

menulis di kertas lain untuk mencoba menyelsaiakan bagaimana 

supaya lantainya bisa tertutup semua ubin!”(S2W3B) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara 

yang lain ?”  

S2 :” Sudah Bu, dan memang jawabannya sama tadi saya juga 

sudah mengecek jawabannya dengan cara lain dikertas buram 

saya Bu!” (S2W3B) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, S2 mengecek jawaban 

dengan cara lain. Dan jawaban yang ia temukan dalam cara lain tersebut  memang 

sama dengan apa yang ia peroleh dari awal. Jadi dapat dikatakan bahwa S2 bisa 
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memenuhi indicator kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan karena S2 mampu 

menyelesaikan soal dengan baik dan benar. 

Jadi S1 dan S2 dengan berkemampuan tinggi dapat memenuhi semua indicator 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Karena S1 dan S2 mampu menyelesaikan 

soal dengan menggunakan cara baru dan mampu menyelesaikan dengan lebih dari 

satu cara sehingga S1 dan S2 bisa menyelesaikan soal dengan baik. 

2. Subjek Siswa dengan Berkemampuan Sedang 

a) Paparan Data S3 

Dari data yang diperoleh dan dari 2 sampel yang dianggap 

berkemampuan sedang  yang berpikir kreatif untuk menggunakan cara lain yang 

dilihat dari kreatif dari siswa yang lain. Meskipun perlakuan yang diberikan 

kepada subjek penelitian sama tapi dari pengalaman belajar mereka yang berbeda 

menjadikan mereka memilih kekreatifan yang berbeda pula. Dan dai hal ini 

tersebut juga banyak alasan yang mereka sampaikan ketika diwawancarai oleh 

peneliti. Seperti yang diaparkan dalam wawancara sebagai berikut. 

Berdasarkan  hasil pengerjaan S3 tersebut akan dinanalis dengan 

indicator kefleksibiltas, dan kebaruan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan 

peneliti. 
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Kefasihan 

 

 

 

 

Gambar 4.7 jawaban S3 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 S3 memahami soal dengan baik, 

sehingga S3 bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan cara lain 

dengan cara pada kunci jawaban yang disediakan peneliti. Karena S3 mengetahui 

bahwa soal nomor 1 terdidi dari beberapa  persegi didalam gambar, maka S3 

mencoba menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara 

sebagai berikut. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S3 :” Dengan menagamati gambar kemudian menghitung jumlah 

persegi yang ada pada gambar lalu saya menggunakan dengan 

cara menjumlahkan dan mengalikannya Bu!”(S3W1K) 

Peneliti  :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut?” 

S3 :”Karena dengan sampai pada jawaban itu saya bisa menjumlahkan 

persegi sehingga menemukan hasil sebanyak jumlah persegi secara 

keseluruhan!” (S3W1K) 

Peneliti :”Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut , mana 

yang kamu anggap paling mudah?” 

S3 :” Dengan cara penambahan Bu, karena saya lebih mudah 

menggunakan cara penambahan daripada perkalian!” (S3W1K) 

Menurut hasil wawancara tersebut S3 menemukan cara yang sangat 

sederhana dan kreatif yang dapat menyelesaikan soal yang disediakan S3 

menggunakan cara yang begitu sederhana, yang mungkin saja anak lain tidak 
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menggunakan cara tersebut karena sebenarnya cara tersebut perlu banyak 

pertimbangan akan tetapi menghasilkan cara yang sederhana. 

Dari hasil pekerjaan subjek tersebut peneliti menunjukkan bahwa S3 

memenuhi indicator kefasihan karena S3 mampu memilih ide yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih sederhana. 

Fleksibilitas 

 

 

 

Gambar 4.8 jawaban S3 dari soal nomor 2 

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S3 berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, maka 

hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa yang 

ditanya dalam soal, S3 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang sudah 

diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan dari soal 

nomor 2?” 

S3  :” Ada 2 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S3 :” Saya mengalikan beberapa angka sehingga mengahasilkan 

jawaban luas yang sudah diketahui pada bangun persegi 

panjang!”(S3W2F) 

Peneliti :”Apa kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S3  :” Saya yakin Bu, karena saya menemukan beberapa hasil dari 

cara yang saya gunakan!” (S3W2F) 

Seperti pada kutipan wawancara diatas, S3 sebenarnya menegtahui kalau 

ada cara lain hanya saja ia memilih cara yang menurutnya sangat sederhana untuk 

menyelesaikan soalnya.  
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Kebaruan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 jawaban S3 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S3 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi. Dan 

untuk mengecek jawabannya ia mencoba dengan menggunakan cara lain dikertas 

buram yang hasilnya sama. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti  :” Bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban tersebut?” 

S3  :” Saya memahami dulu pertanyaannya, kemudian saya  untuk 

mencoba menyelsaiakan bagaimana supaya lantainya bisa 

tertutup semua ubin!”(S3W3B) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara 

yang lain ?”  

S3 :” Sudah Bu, dan memang jawabannya sama tadi saya juga 

sudah mengecek jawabannya dengan cara lain dikertas buram 

saya Bu!” (S3W3B) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek S3 mengecek 

jawaban dengan lebih satu cara. Dan jawaban yang ia temukan dalam cara lain 

tersebut  memang sama dengan apa yang ia peroleh dari awal. Jadi dapat 

dikatakan bahwa S3 bisa memenuhi indicator kefasihan, fleksibilitas, tetapi tidak 

memenuhi indicator kebaruan karena S3 mampu menyelesaikan soal dengan baik 

tetapi kurang tepat. 
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b) Paparan Data S4 

Berdasarkan hasil Pengerjaan S4 tersebut akan dianalisis dengan indicator 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan 

peneliti: 

Kefasihan 

 

 

Gambar 4.10 jawaban S4 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 S4 memahami soal dengan baik, sehingga S4 

bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan cara lain dengan cara pada 

kunci jawaban yang disediakan peneliti. Karena S4 mengetahui bahwa soal nomor 

1 terdidi dari beberapa  persegi didalam gambar, maka S4 mencoba menyelesaikan 

soal tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara sebagai berikut. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S4 :” Dengan menagamati gambar kemudian menghitung jumlah 

persegi yang ada pada gambar lalu saya menggunakan dengan 

cara menjumlahkan dan mengalikannya Bu!”(S4W1K) 

Peneliti :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut?” 

S4 :”Karena dengan sampai pada jawaban itu saya bisa 

menjumlahkan dan mengalikan persegi sehingga menemukan 

hasil sebanyak jumlah persegi secara keseluruhan!” (S4W1K) 

Peneliti  :”Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut , mana 

yang kamu anggap paling mudah?” 

S4 :” Dengan cara perkalian Bu, karena saya suka dengan 

perkalian!” (S4W K) 
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Menurut hasil wawancara tersebut S4 menemukan cara yang sangat 

sederhana dan kreatif yang dapat menyelesaikan soal yang disediakan S4 

menggunakan cara yang begitu sederhana, yang mungkin saja anak lain tidak 

menggunakan cara tersebut karena sebenarnya cara tersebut perlu banyak 

pertimbangan akan tetapi menghasilkan cara yang sederhana. Dari hasil pekerjaan 

subjek tersebut peneliti menunjukkan bahwa S4 memenuhi indicator kefasihan 

karena S4 mampu memilih ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan cara yang lebih sederhana. Cara sederhana disini maksudnya adalah bisa 

menyelesaikan soal dengan lebih satu cara. 

Fleksibilitas 

 

 

Gambar 4.11 jawaban S4 dari soal nomor 2 

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S4 berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, maka 

hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa yang 

ditanya dalam soal, S4 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang sudah 

diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan dari soal nomor 

2?” 

S4 :” Ada 2 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S4 :” Saya mengalikan beberapa angka sehingga mengahasilkan 

jawaban luas yang sudah diketahui!” (S4W4F) 

Peneliti :”Apa kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S4 :” Saya yakin Bu, karena saya menemukan beberapa hasil dari cara 

yang saya gunakan!” (S4W4F)  
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Seperti pada kutipan wawancara diatas,  S4  sebenarnya mengetahui kalau 

ada cara lain hanya saja ia memilih cara yang menurutnya sangat sederhana untuk 

menyelesaikan soal, cara sederhana disini maksudnya adalah dengan 

menggunakan rumus persegi panjang. Akan tetapi S4 tetap tidak dapat 

menyelesaikan soal hingga menemukan jawaban.  

Kebaruan 

 

 

 

 

Gambar 4.12 jawaban S4 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S4 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi. Dan 

untuk mengecek jawabannya ia mencoba dengan menggunakan cara lain dikertas 

buram yang hasilnya sama. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut?” 

S4 :” Saya memahami dulu pertanyaannya, kemudian saya  untuk 

mencoba menyelsaiakan bagaimana supaya lantainya bisa tertutup 

semua ubin!”(S4W3B) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara yang lain 

?”  

S4 :” Sudah Bu, dan memang jawabannya sama tadi saya juga sudah 

mengecek jawabannya dengan cara lain dikertas buram saya Bu!” 

(S4W\3B) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, S4  mengecek jawaban 

dengan cara lain. Dan jawaban yang ia temukan dalam cara lain tersebut  memang 

sama dengan apa yang ia peroleh dari awal. Akan tetapi S4 kurang bisa 
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menyelesaikan hingga akhir karena soal nomor 3 ini membutuhkan penalaran 

yang cukup luas dan S4 kurang mampu dalam hal tersebut. 

Jadi S3 dan S4 dengan berkemampuan sedang sudah memenuhi indicator 

kefasihan, fleksibilitas akan tetapi ada salah satu siswa yang kurang memenuhi 

indicator fleksibilitas karena tidak bisa menyelesaikan dengan lebih satu cara, dan 

juga kurang mampu memenuhi indicator kebaruan karena S3 dan S4 tidak mampu 

menyelesaikan soal dengan cara baru. 

3. Subjek Siswa dengan Berkemampuan Rendah 

a) Paparan Data S5 

Dari data yang diperoleh dan dari 2 sampel yang dianggap berkemampuan 

rendah yang berpikir kreatif untuk menggunakan cara lain yang dilihat dari kreatif 

dari siswa yang lain. Meskipun perlakuan yang diberikan kepada subjek penelitian 

sama tapi dari pengalaman belajar mereka yang berbeda menjadikan mereka 

memilih kekreatifan yang berbeda pula. Dan dai hal ini tersebut juga banyak 

alasan yang mereka sampaikan ketika diwawancarai oleh peneliti. Seperti yang 

diaparkan dalam wawancara sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengerjaan S5  

tersebut akan dianalisis dengan indicator kefleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini 

hasil analisis yang dilakukan peneliti. 
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Kefasihan 

 

 

Gambar 4.13 jawaban S5 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 S5 memahami soal dengan baik, 

sehingga S5 bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan cara lain 

dengan cara pada kunci jawaban yang disediakan peneliti. Karena S5 mengetahui 

bahwa soal nomor 1 terdidi dari beberapa  persegi didalam gambar, maka S5 

mencoba menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara 

sebagai berikut. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S5 :” Dengan menagamati gambar kemudian menghitung jumlah 

persegi yang ada pada gambar lalu saya menggunakan dengan cara 

menjumlahkan dan mengalikannya Bu!”(S5W1K) 

Peneliti :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut?” 

S5 :”Karena dengan sampai pada jawaban itu saya bisa menjumlahkan 

persegi sehingga menemukan hasil sebanyak jumlah persegi secara 

keseluruhan!” (S5W1K) 

Peneliti  :”Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut , mana yang 

kamu anggap paling mudah?” 

S5 :” Dengan cara penambahan Bu, karena saya kurang bisa prkalian 

Bu!” (S5W1K) 

Menurut hasil wawancara tersebut S5  menemukan cara yang sangat 

sederhana dan kreatif yang dapat menyelesaikan soal yang disediakan S5 

menggunakan cara yang begitu sederhana, yang mungkin saja anak lain tidak 

menggunakan cara tersebut karena sebenarnya cara tersebut perlu banyak 

pertimbangan akan tetapi menghasilkan cara yang sederhana. Dari hasil pekerjaan 
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subjek tersebut peneliti menunjukkan bahwa S5 memenuhi indicator kefasihan 

karena S5 mampu memilih ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan cara yang lebih sederhana. 

Fleksibilitas 

 

 

 

Gambar 4.14 jawaban S5 dari soal nomor 2 

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S5  berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, maka 

hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa yang 

ditanya dalam soal, S5 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang sudah 

diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan dari soal nomor 2?” 

S5  :” Ada 2 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S5 :” Saya mengalikan beberapa angka sehingga mengahasilkan jawaban 

luas yang sudah diketahui!”(S5W2F) 

Peneliti :”Apa kamu yakin dengan jawabanmu ?” 

S5  :” Saya yakin Bu, karena saya menemukan beberapa hasil dari cara 

yang saya gunakan!” (S5W2F) 

Seperti pada kutipan wawancara diatas, S5 sebenarnya menegtahui kalau 

ada cara lain hanya saja ia memilih cara yang menurutnya sangat sederhana 

untuk menyelesaikan soalnya.  
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Kebaruan 

 

 

 

Gambar 4.15 jawaban S5 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S5 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi, tetapi ia 

belum bisa menulis jawabannya dengan selesai.  Seperti pada kutipan wawancara 

berikut ini. 

Peneliti :” Bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut?” 

S5 :” Saya membaca dulu pertanyaannya, kemudian saya  untuk 

mencoba menyelsaiakan bagaimana supaya lantainya bisa tertutup 

semua ubin!”(S5J3B) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara yang lain 

?”  

S5 :” Sudah Bu,  tetapi saya kurang bisa melengkapi angkaynya tetapi 

saya sudah bisa menggambarkannya Bu!” (S5J3B) 

Peneliti :”lalu bagaimana kamu menyelesaikannya?” 

S5 :”Saya hanya menggambar dan menulis angka diluar gambar Bu!” 

(S5J3B) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, S5 mengecek jawaban 

dengan cara lain. Dan jawaban yang ia temukan dalam sebuah gambaran tetapi 

belum disertai angka dengan lengkap. Jadi dapat dikatakan bahwa S5 dapat 

memenuhi indicator kefasihan, tetapi tidak mampu memenuhi indicator fleksibilitas dan 

kebaruan karena tidak bisa menyelesaikan soal nomor 2 dan 3 dengan benar. 
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b) Paparan Data S6 

Berdasarkan hasil Pengerjaan S6 tersebut akan dianalisis dengan indicator 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan 

peneliti: 

Kefasihan 

 

 

 

Gambar 4.16 jawaban S6 dari soal nomor 1 

Ketika mengerjakan soal nomor 1 S6 memahami soal dengan baik, 

sehingga S6 bisa mengerjakan soal dengan baik dan menggunakan cara lain 

dengan cara pada kunci jawaban yang disediakan peneliti. Karena S6 mengetahui 

bahwa soal nomor 1 terdiri dari beberapa  persegi didalam gambar, maka S6 

mencoba menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara 

sebagai berikut. 

Peneliti :” Dari soal nomor 1 coba jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan umtuk menyelesaiakan soal tersebut?” 

S6 :” Dengan menagamati gambar kemudian menghitung jumlah persegi 

yang ada pada gambar lalu saya menggunakan dengan cara 

menjumlahkan dan mengalikannya Bu!”(S6W1K) 

Peneliti :” Mengapa kamu menggunakan cara tersebut?” 

S6 :”Karena dengan sampai pada jawaban itu saya bisa menjumlahkan 

dan mengalikan persegi sehingga menemukan hasil sebanyak jumlah 

persegi secara keseluruhan!” (S6W1K) 
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Peneliti  :”Menurut kamu dari cara yang kamu peroleh tersebut , mana yang 

kamu anggap paling mudah?” 

S6 :” Dengan cara perkalian Bu, karena itu cara yang menurut saya 

lebih cepat daripada penambahan!” (S6W1K) 

Menurut hasil wawancara tersebut S6 menemukan cara yang sangat 

sederhana dan kreatif yang dapat menyelesaikan soal yang disediakan S6 

menggunakan cara yang begitu sederhana, yang mungkin saja anak lain tidak 

menggunakan cara tersebut karena sebenarnya cara tersebut perlu banyak 

pertimbangan akan tetapi menghasilkan cara yang sederhana. 

Dari hasil pekerjaan subjek tersebut peneliti menunjukkan bahwa S6 

memenuhi indicator kefasihan karena S6 mampu memilih ide yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih sederhana. 

Fleksibilitas 

 

 

 Gambar 4.17 jawaban S6 dari soal nomor 2  

Ketika mengerjakan soal nomor 2, S6 berusaha mencari unsur-unsur yang 

ada pada soal. Karena subjek sudah terbiasa mengerjakan soal bangun datar, 

maka hal pertama yang dicari setelah menuliskan apa yang diketahui sampai apa 

yang ditanya dalam soal, S6 mencari panjang dan lebar bangun persegi yang 

sudah diketahui luasnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Ada berapa jawaban yang dapat kamu temukan dari soal nomor 

2?” 

S6 :” Ada 2 Bu!” 

Peneliti :” Jelaskan kembali jawaban-jawaban yang kamu peroleh?” 

S6 :”mengahasilkan jawaban luas yang sudah diketahui!”(S6W2F) 

Peneliti :”Apa kamu yakin dengan jawabanmu ?” 
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S6 :” Saya yakin Bu, karena saya menemukan beberapa hasil dari cara 

yang saya gunakan!” (S6W2F) 

Peneliti :”Apa yang membuatmy yakin?” 

S6 :”Karena saya menggunakan rumus persegi panjang Bu!” (S6W2F) 

Seperti pada kutipan wawancara diatas,  S6 sebenarnya mengetahui kalau 

ada cara lain hanya saja ia memilih cara yang menurutnya sangat yang 

dianggapnya mudah untuk menyelesaikan soalnya.  

Kebaruan 

 

 

 

 

Gambar 4.18 jawaban S6 dari soal nomor 3 

Pengerjaan soal nomor 3 S6 berhasil menemukan cara yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalahnya setelah itu mnggambar bangun persegi. Dan 

untuk mengecek jawabannya ia mencoba dengan menggunakan cara lain dikertas 

buram yang hasilnya sama. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti :” Bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut?” 

S6 :” Saya memahami dulu pertanyaannya, kemudian saya  untuk 

mencoba menyelsaiakan bagaimana supaya lantainya bisa tertutup 

semua ubin!”(S6W3B) 

Peneliti :” Sudahkah kamu mengerjakan dengan menggunakan cara yang lain 

?”  

S6 :” Sudah Bu,  hasilnya sama tetapi saya kurang paham dimana saya 

harus meletakkan angka yang ada pada gambar Bu!” (S6W3B) 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, S6 mengecek jawaban 

dengan cara lain. Dan jawaban yang ia temukan dalam cara lain tersebut  memang 
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sama dengan apa yang ia peroleh dari awal, akan tetapi S6  kurang bisa melengkapi 

jawabannya sehingga mampu memenuhi indicator kebaruan.  

Jadi S5 dan S6 dengan berkemampuan rendah sudah memenuhi indicator 

kefasihan, akan tetapi tidak memenuhi indicator fleksibilitas karena tidak bisa 

menyelesaikan dengan lebih satu cara, dan juga kurang mampu memenuhi 

indicator kebaruan karena S5 dan S6 tidak mampu menyelesaikan soal dengan cara 

baru dan benar. 

Hasil analisis dari 6 subjek siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah berdasarkan wawancara dan soal tes yang telah diberikan akan dirangkum 

dalam tabel dibawah ini.  

Tabel 4.4 Analisis Berpikir Kreatif Siswa Berkemampuan Tinggi 

                       Tabel berlanjut… 

 

 

 

 
 

 

 

No Indikator B.Kreatif Subjek Kesimpulan 

Siswa B. Tinggi S1 S2 

1 Kefasihan 
(Siswa mampu 

memahami soal, apa 

yang ditanyakan, dan 
apa yang diketahui 

dalam soal.  

Siswa mampu 

menemukan banyak 
ide-ide yang dibuat 

dalam merespon 

sebuah perintah,  

S1  
mampu 

memahami 

soal dengan 
baik, mampu 

menuliskan 

apa yang 

diketahui dan 
apa yang 

ditanyakan, ide 

yang  
 

S2  
mampu 

memahami soal 

dengan baik, 
mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui 

dan apa yang 
ditanyakan, ide 

yang  

 

Siwa 
berkemampuan 

tinggi  

mampu 
memahami soal 

dengan baik, 

mampu 

menuliskan apa 
yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan, 
namun ide 
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Lanjutan tabel 4.4 

 

 

 

 

 menyelesaiakan 
dengan beracam-

macam interprestasi, 

dan mampu 

menyampaikan ide-
ide tersebut). 

dikeluarkan 
sangat banyak 

untuk 

permasalahan 

yang ada. 

dikeluarkan 
sangat banyak 

untuk 

permasalahan 

yang ada. 

yang 
dikeluarkan 

relatif sedikit 

untuk 

menyelesaikan 
permasalahan 

yang ada  

 

2 Fleksibilitas 

(Siswa mampu 

memecahkan masalah 

dengan satu cara, 
kemudian dengan 

menggunakan cara 

lain. Siswa mampu 
memadukan berbagai 

metode 

penyelesaian). 

S1 mampu 

memahami 

soal dengan  

baik, mampu 
menuliskan 

apa yang 

diketahui dan 
apa yang 

ditanyakan, 

dan banyak ide 
yang 

dikeluarkan 

untuk 

menyelesaikan 
permasalahan 

yang ada dan 

mampu 
menyelesaikan 

permasalahan  

pada soal. 

S2 mampu 

memahami soal 

dengan baik, 

mampu 
menuliskan apa 

yang diketahui 

dan apa yang 
ditanyakan, dan 

banyak ide 

yang 
dikeluarkan 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 
yang ada dan 

mampu 

menyelesaikan 
permasalahan 

pada soal.  

 

Siswa 

berkemampuan 

tinggi  

mampu 
memahami soal 

dengan baik, 

mampu 
menuliskan apa 

yang diketahui 

dan apa yang 
ditanyakan, dan 

banyak ide yang 

dikeluarkan 

untuk 
menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada dan 
mampu 

menyelesaikan 

permasalahan  

 pada soal. 

3. Kebaruan 

(Siswa memeriksa 

beberapa metode 
penyelesaian atau 

jawaban, kemudian 

membuat metode lain 

yang berbeda). 

S1 

bisa 

memunculkan 
metode lain 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 
yang ada 

setelah 

jawaban 
ditemukan.  

 

S2  

bisa 

memunculkan 
metode lain 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 
yang ada 

setelah jawaban 

ditemukan. 
 

Siwa 

berkemampuan 

tinggi  
bisa 

memunculkan 

metode lain 

untuk 
menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada setelah 
jawaban 

ditemukan. 
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Tabel  4.5 Analisis Berpikir Kreatif Siwa Berkemampuan Sedang 

No Indikator B.Kreatif Subjek Kesimpulan 

Siswa 

B.Sedang 
S3 S4 

1. Kefasihan 

(Siswa mampu 

memahami soal, apa 
yang ditanyakan, dan 

apa yang diketahui 

dalam soal.  
Siswa mampu 

menemukan banyak ide-

ide yang dibuat dalam 
merespon sebuah 

perintah, 

menyelesaiakan dengan 

beracam-macam 
interprestasi, dan 

mampu menyampaikan 

ide-ide tersebut.)  

S3 mampu 

memahami 

soal dengan 
baik, mampu 

menuliskan 

apa yang 
diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan, 
namun ide 

yang 

dikeluarkan 

relatif sedikit 
untuk 

menyelesaika

n 
permasalahan 

yang ada. 

 

S4 mampu 

memahami 

soal dengan 
baik, mampu 

menuliskan 

apa yang 
diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan, 
ide yang 

dikeluarkan 

cukup 

banyak untuk 
permasalahan 

yang ada.  

 

Berkemampuan 

sedang 

memahami soal 
dengan baik, 

mampu 

menuliskan apa 
yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan, 
namun ide yang 

dikeluarkan 

relatif sedikit 

untuk 
menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada  
 

2 Fleksibilitas 
(Siswa mampu 

memecahkan masalah 

dengan satu cara, 
kemudian dengan 

menggunakan cara lain. 

Siswa mampu 

memadukan berbagai 
metode penyelesaian)  

 

S3 mampu 
memecahan 

masalah 

dengan 1 cara, 
namun tidak 

bisa memakai 

cara lain.  

 

S4 
mampu 

memecahan 

masalah 
dengan 1 cara 

dan hampir 

menemukan 

cara baru, 
namun tidak 

berhasil 

digunakan.  
 

Siswa 
berkemampuan 

sedang  

mampu 
memecahan 

masalah 

dengan 1 cara, 

namun tidak 
bisa memakai  

cara lain. 

3 Kebaruan 

(Siswa memeriksa 

beberapa metode 
penyelesaian atau 

jawaban, kemudian 

membuat metode lain 
yang berbeda.)  

 

Siwa  

hanya bisa 

menggunakan 
1 pola, dan 

tidak dapat 

membuat pola 
lain untuk 

menyelesaika

n 
permasalahan 

yang ada.  

 

S4 

hanya bisa 

menggunaka
n 1 pola, dan 

tidak dapat 

membuat 
pola lain 

untuk 

menyelesaika
n 

permasalahan  

 

Siswa 

berkemampuan 

sedang  
hanya bisa 

menggunakan 1 

pola, dan tidak 
dapat membuat 

pola lain untuk 

menyelesaikan 
permasalahan  
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Tabel 4.6 Analisis Berpikir Kreatif Siwa Berkemampuan Rendah 

No Indikator 

B.Kreatif 

Subjek Kesinpulan 

S5 S6 

1 Kefasihan 

(Siswa 

mampu 
memahami 

soal, apa 

yang 
ditanyakan, 

dan apa yang 

diketahui 
dalam soal.  

Siswa mampu 

menemukan 

banyak ide-
ide yang 

dibuat dalam 

merespon 
sebuah 

perintah, 

menyelesaiak

an dengan 
beracam-

macam 

interprestasi, 
dan mampu 

menyampaika

n ide-ide 
tersebut.)  

S5 mampu 

memahami soal 

dengan baik, 
mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui 
dan apa yang 

ditanyakan, dan 

banyak ide yang 
dikeluarkan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada  
 

S6 mampu 

memahami soal 

dengan baik, 
mampu 

menuliskan apa 

yang diketahui 
dan apa yang 

ditanyakan, ide 

yang dikeluarkan 
cukup banyak 

untuk 

permasalahan 

yang ada.  
 

Siswa B.Rendah  

mampu 

memahami soal 
dengan baik, 

mampu 

menuliskan apa 
yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan, ide 
yang dikeluarkan 

cukup banyak 

untuk 

permasalahan 
yang ada, namun 

belum dapat 

menyelesaikan 
permasalahan 

yang ada  

 

2 Fleksibilitas 

(Siswa 

mampu 
memecahkan 

masalah 

dengan satu 
cara, 

kemudian 

dengan 

menggunakan 
cara lain. 

Siswa mampu 

memadukan 
berbagai 

metode 

penyelesaian)  
 

S5 memecahan 

masalah dengan 1 

cara  
dan mampu 

mencari 2 cara 

lain untuk 
menyelesaikanny

a  

 

S6 memecahan 

masalah dengan 

1 cara dan cara  
lain tetapi belum 

bisa 

menyelsaikannya
. 

Siswa 

berkemampuan 

rendah mampu 
memecahkan 

masalah dengan 1 

cara dan cara lain 
tetapi belum bisa 

untuk 

menyelesaikannya

. 

               Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 4.6 

3 Kebaruan 

(Siswa 

memeriksa 
beberapa 

metode 

penyelesaian 
atau jawaban, 

kemudian 

membuat 

metode lain 
yang 

berbeda.)  

 

S5 tidak hanya 

bisa 

menggunakan 1 
pola, dan dapat 

membuat pola 

lain untuk 
menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada.  

 

S6 tidak hanya 

bisa 

menggunakan 1 
pola, dan dapat 

membuat pola 

lain untuk 
menyelesaikan 

permasalahan 

tetapi belum bisa 

sampai akhir 
permasalahan. 

 

Siswa 

berkemampuan 

rendah 
menggunakan 1 

pola, dan dapat 

membuat pola lain 
tetapi belum bisa 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan. 

 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, baik berdasarkan 

observasi, hasil tes, maupun wawancara, peneliti menemukan beberapa hal 

yang menarik dan peneliti menyebutnya temuan penelitian. Temuan-

temuan I I diharapkan dapat menjadi pengetahuan agar mampu 

ditindaklanjuti oleh yang berwenang, dlam hal ini pihak sekolah di luar 

kegiatan penelitian ini. Berikut ini temuan penelitian yang dimaksud. 

Tabel 4.7 Temuan Penelian 

Kemam

puan 
Subjek 

Indikator Kreatif 

Kesimpulan 
Kefasihan 

(Soal ke-
1) 

Fleksibilitas 

(Soal ke-2) 

Kebaruan 

(Soal ke-
3) 

Berkem

ampuan 

Tinggi 

S1 Ya Ya Ya Subjek berkemampuan tinggi 

memenuhi semua indikator 

kefasihan, fleksibilitas,dan 
kebaruan. 

S2 Ya Ya Ya 

Berkem

ampuan 

Sedang 

S3 Ya Ya Tdk Subjek berkemampuan sedang 

memenuhi indicator kefasihan, 
fleksibilitas tetapi ada salah satu  

                  Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 4.7 

 

S4 Ya Tdk Tdk siswa yang tidak memenuhi 
indicator ini karena ada yang 

tida bisa menyelesaikan dengan 

lebih datu cara, dan juga tidak 
mampu memenuhi indicator 

kebaruan. 

Berkem
ampuan 

Rendah 

S5 Ya Tdk Tdk Subjek berkemampuan rendah 

memenuhi indicator kefasihan, 
akan tetapi tidak mampu dalam 

indicator fleksibilitas dan 

kebaruan 

S6 Ya Tdk Tdk 

 

 

 

 

 


