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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

a. Pengertian Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir itu adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif dan 

bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan sensoris dan bukan 

motoris, walaupun dapat disertai oleh kedudukan hal itu, berpikir itu 

mempergunakan abstraksi-abstraksi atau “ideas”.
1
Suatu usaha manusia 

untuk mencari makna atau penyelesaian dari sesuatu lebih dekat 

dikatakan dengan berpikir. 

Setiap manusia pada hakikatnya pasti selalu berpikir, namun 

tingkat keluasan berpikir akan selalu berbeda. Berpikir adalah suatu 

keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah 

kepada suatu tujuan.
2

Berpikir melibatkan kegiatan memanipulasi 

mentransformasikan informasi dalam memori. Kita berpikir untuk 

membentuk konsep, menalar, berpikir secara kritis, kreatif , membuat 

keputusan dan memecahkan masalah.
3
Ditangan orang yang kreatif, 

benda yang pada mulanya biasa-biasa saja akan menjadi luar biasa, 

sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain akan terpikirkan olehnya.  

                                                           
1
 Sumadi Suryabrata,  Psikologi Pendidikan,  (Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm .54. 
2
 Suyatno,  Menjelajah Pembelajaran Inovatif,  (Surabaya:Busna Pustaka, 2009),hlm.62. 

3
 John W.Sanroc, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7. 
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Menurut Ahmad Susanto berpikir kreatif adalah sebuah proses 

menjadi sensitif atau sadar terhadap masalah-masalah, kekurangan dan 

celah-celah di dalam pengetahuan yang untuknya tidak ada solusi yang 

dipelajari, membawa serta informasi yang ada dari gudang memori atau 

sumber-sumber eksternal, mendefinisikan kesulitan atau 

mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang, mencari solusi-solusi, 

menduga, menciptakan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan 

masalah, menyempurnakannya dan akhirnya mengkomunikasikan hasil-

hasilnya.
4

Husamah juga mengungkapkan bahwa berpikir kreatif 

merupakan suatu kegiatan mental yang menyelesaikan persoalan, 

mengajukan metode, gagasan atau memberikan pandangan baru 

terhadap suatu persoalan atau gagasan lama.5 

Selain itu Munandar  mengatakan bahwa berpikir kreatif (juga 

disebut berpikir divergen) ialah memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan 

penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuain.
6
 Sedangkan menurut 

Coleman dan Hammen dijelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu 

kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian (originality), dan 

ketajaman pemahaman (insight) dalam mengembangkan sesuatu 

                                                           
4
  Ahmad Susanto, Teori Belajar& Pembelajaran,  (Jakarta: Kencana,  2013)  hlm.110. 

5
 Husamah dan Yanur Setyaningrum, Desain Pembelajaran Berbasis Pencapaian 

Kompetensi, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013) hlm.174. 
6

Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta:RinekaCipt, 2010), 

hlm.119. 
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(generating).
7
Dari beberapa uraian tersebut dapat diketahui berpikir 

kreatif adalah keterampilan yang diasah dari sebuah kemampuan 

mengelola,mengolah informasi serta memecahkan masalah melalui 

berbagai ide-ide. 

Kemampuan kreatif secara umum dipahami sebagai kreativitas. 

Seringkali individu yang dianggap kreatif adalah pemikir sintesis yang 

benar-benar baik yang membangun koneksi antara berbagai hal yang 

tidak disadari orang–orang lain secara spontan. Suatu sikap kreatif 

adalah sekurang-kurangnya sama pentingnya dengan keterampilan 

berpikir kreatif .
8
 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas 

dapat diketahui bahwa berpikir kreatif matematik sebagai kemampuan 

menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang meliputi 

komponen-komponen: kelancaran, fleksibilitas, elaborasi dan keaslian. 

Penilaian terhadap kemampuan kreatif siswa dalam matematika penting 

untuk dilakukan.Pengajuan masalah yang menuntut siswa dalam 

pemecahan masalah sering digunakan dalam penilaian kreativitas 

matematik.  Tugas-tugas yang diberikan pada siswa yang bersifat 

penghadapan siswa dalam masalah dan pemecahannya digunakan 

peneliti untuk mengidentifikasi individu-individu yang kreatif. 

                                                           
7
 Sukmadinata, N. S, Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi, (Bandung : Kusuma 

Karya, 2012), hlm.117. 
8
Sternberg R, Teaching For Succesfull Intelegence: Mengajarkan Kecerdasan Sukses 

Meningkatkan Pembelajaran dan Keberhasilan Siswa, (Penerjemah: Mardiatmoko. G, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar) 
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b. Komponen Berpikir Kreatif  

Menurut Alvino dalam Sumarmo mengemukakan bahwa ada empat 

komponen berpikir kreatif antara lain:
9
 

1) Self-efficacy yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol 

diri; berani menghadapi masalah; optimis, percaya diri, masalah 

sebagai tantangan dan peluang. 

2) Luwes(flexibility) yaitu berempati, menghargai, menerima pendapat 

yang berbeda, bersikap terbuka, mantap/ toleran menghadapi 

ketidakpastian, memiliki rasa humor. 

3) Kemahirankepakaran yaitu bekerja secara eksak, teliti, tepat, dan 

tuntas, punya visi dan tujuan yang jelas, selalu melakukan pengujian 

terhadap kegiatan yang dilakukan. 

4) Kesadaran yaitu melakukan kegiatan secara sadar, berfikir 

metakognisi, memberikan alasan rasional terhadap kegiatan yang 

dilakukannya. 

5) Rasa ketergantungan yaitu saling memberi dan menerima, 

menunjukkan keterkaitan, konflik sebagai sesuatu yang berguna. 

 

Marzano dalam Sumarmo mengemukakan bahwa agar menjadi 

pemikir kreatif sebagai berikut:
10 

1) Bekerja dengan kemampuan tinggi, dengan cara percaya diri yang 

kuat, dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah meskipun 

belum menguasainya dengan baik. 

2) Mempertimbangkan idea sendiri dari sudut pandang yang lain 

sehingga ditemukan idea yang lebih baik. 

3) Mengerjakan semua tugas dengan didasari motif internal dan bukan 

karena motif eksternal, bersifat proaktif, dan tidak menjadi individu 

yang reaktif. 

4) Berpikir secara divergen, mampu mempertimbangkan sesuatu dari 

dari sudut pandang yang berbeda, mengajukan berbagai alternatif 

solusi. Bersikap terbuka dan fleksibel. 

5) Berpikir lateral, imajinatif, tidak hanya dari tampak tapi juga dari 

yang tak tampak, dan berpikir vertikal. Berpikir lateral adalah 

melihat permasalahan dari beberapa sudut baru, seolah-olah 

melompat dari satu tangga ke tangga lainnya. Namun dengan 

berpikir lateral akan mampu berpikir generatif dan provokatif, dan 

memperoleh idea yang lebih bagus. Berpikir vertikal adalah suatu 

proses bergerak selangkah demi selangkah menuju suatu tujuan, 

seolah-olah sedang menaiki tangga. Melalui berpikir vertikal 

individu dapat berpikir melompat, namun dengan berpikir lateral. 

                                                           
9
 Sumarmo,  2012, Berpikir dan  Disposisi Matematik: Apa, Mengapa , dan  Bagimana 

Mengembangkan Pada Peserta Didik, Makalah Seminar Matematika, FMIPA UPI, hlm. 18 
10

 Ibid, hlm 18 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berpikir 

Kreatif  

Menurut Rogers, faktor-faktor yang dapat mendorong 

terwujudnya kreativitas individu diantaranya: dorongan dari dalam 

diri sendiri (motivasi intrinsik). Setiap individu memiliki 

kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, 

mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua 

kapasitas yang dimilikinya.Dorongan ini merupakan motivasi primer 

untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan 

baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. 

Hal ini juga didukung oleh pendapat Munandar yang menyatakan 

individu harus memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu 

atas keinginan dari dirinya sendiri, selain didukung oleh perhatian, 

dorongan, dan pelatihan dari lingkungan.
11

 

Menurut Rogers, kondisi internal (interal press) yang dapat 

mendorong seseorang untuk berkreasi diantaranya: 

1) Keterbukaan terhadap pengalaman, keterbukaan terhadap 

pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber 

informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima 

apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap 

pengalaman-pengalaman tersebut dan keterbukaan terhadap 

konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi dan hipotesis. 

Dengan Universitas Sumatera Utara demikian individu kreatif 

adalah individu yang mampu menerima perbedaan 

2) Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan 

pribadi seseorang (internal locus of evaluation). Pada dasarnya 

penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama 

                                                           
11

Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta:RinekaCipt, 2010), 

hlm.120 
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ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari 

orang lain. Walaupun demikian individu tidak tertutup dari 

kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain. 

3) Kemampuan untuk bereksperimen atau “bermain” dengan 

konsep-konsep.
12

 

 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut, terdapat 

berbagai faktor lainnya yang dapat menyebabkan munculnya variasi 

atau perbedaan kreativitas yang dimiliki individu, yang menurut 

Hurlock yaitu:
13

 

1) Jenis kelamin, Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang 

lebih besar daripada anak perempuan, terutama setelah 

berlalunya masa kanak-kanak. Untuk sebagian besar hal ini 

disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki 

dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi kesempatan untuk 

mandiri, didesak oleh teman sebaya untuk lebih mengambil 

resiko dan didorong oleh para orangtua dan guru untuk lebih 

menunjukkan inisiatif dan orisinalitas. 

2) Status sosial ekonomi, anak dari kelompok sosial ekonomi 

yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak yang 

berasal dari sosial ekonomi kelompok yang lebih rendah. 

Lingkungan anak kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi 

memberi lebih banyak kesempatan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi 

kreativitas. 

3) Urutan kelahiran, anak dari berbagai urutan kelahiran 

menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini 

lebih menekankan lingkungan daripada bawaan. Anak yang 

lahir di tengah, lahir belakangan dan anak tunggal mungkin 

Universitas Sumatera Utara memiliki kreativitas yang tinggi 

dari pada anak pertama. Umumnya anak yang lahir pertama 

lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan 

orangtua, tekanan ini lebih mendorong anak untuk menjadi 

anak yang penurut daripada pencipta. 

4) Ukuran keluarga, anak dari keluarga kecil bilamana kondisi 

lain sama cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga 

besar. Dalam keluarga besar, cara mendidik anak yang 

otoriter dan kondisi sosioekonomi kurang menguntungkan 

                                                           
12

 Nashori, F. & Mucharram, R.D, Mengembangkan Kreativitas: Perspektif Psikologi 

Islam, (Yogyakarta:Menara Kudus, 2002),  hlm.222. 
13

Ibid, hlm.234-240. 
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mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi 

perkembangan kreativitas. 

5) Lingkungan kota vs lingkungan pedesaan, anak dari 

lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak 

lingkungan pedesaan. 
6) Inteligensi, setiap anak yang lebih pandai menunjukkan 

kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang 

pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk 

menangani suasana sosial dan mampu merumuskan lebih 

banyak penyelesaian bagi konflik tersebut.
 

 

d. Ciri-Ciri Berfikir Kreatif  

Ciri-ciri anak kreatif dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek 

kognitif dan efektif,ciri-ciri kreatifitas yang berhubungan dengan 

kemampuan berpikir kreatif atau divergen, yang ditandai dengan 

adanya beberapa keterampilan tertentu, yaitu : 

1) Kelancaran (Fluency), yaitu kemampuan mengemukakan ide 

yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. 

2) Keluwesan (Flexibility),yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu 

masalah diluar kategori yang biasa. 

3) Keaslian (Originality), yaitu kemampuan memberikan 

respons yang unik atau luar biasa. 

4) Keterperinci (Elaboration),yaitukemampuan menyatakan 

pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide 

menjadi kenyataan.
14

 

 

Ahmad Susanto menjabarkan ciri-ciri berpikir kreatif tersebut 

satu per-satu, yaitu : 

1) Kelancaran berpikir, ciri-ciri berpikir lancar yaitu 

mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 

masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari 

satu jawaban. Keterampilan ini ditunjukkan oleh perilaku 

siswa, seperti mengajukan banyak pertanyaan, menjawab 

dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai 

                                                           
14

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), hlm.102-103. 
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gagasan cara pemecahan suatu masalah, lancar dalam 

mengungkapkan gagasan-nya, bekerja lebih cepat dan 

melakukan lebih banyak daripada anak-anak lain, serta dapat 

dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan dari suatu 

objek atau situasi. 

2) Berpikir luwes, ciri-ciri keterampilan berpikir luwes yaitu: 

menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang lebih 

bervariasi; dapat melihat masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda; mencari banyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda; mampu mengubah cara pendekatan atau cara 

pemikiran. Keterampilan ini ditunjukkan oleh perilaku siswa, 

seperti: memberi macam-macam penafsiran (interpretasi) 

terhadap suatu gambar, cerita atau masalah, menerapkan 

suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda dan 

mampu mengubah arah berpikir secara spontan. 

3) Elaborasi/memerinci, ciri-ciri keterampilan memerinci, yaitu: 

mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan 

atau produk; menambahkan atau memerinci secara detail dari 

suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih 

menarik. Keterampilan ini ditunjukkan oleh perilaku siswa, 

seperti: mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban 

atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah 

yang terperinci; mencoba atau menguji secara detail untuk 

melihat arah yang akan ditempuh; mempunyai rasa keindahan 

yang kuat sehingga tidak puas dengan penampilan yang 

kosong dan sederhana. 

4) Berpikir orisinal, ciri-ciri keterampilan orisional, yaitu: 

mampu mengungkapkan hal yang baru dan unik. 

Keterampilan ini ditunjukkan oleh perilaku siswa, seperti: 

memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah 

terpikir oleh orang lain, memberikan jawaban yang berasal 

dari perhitungan sendiri dan setelah mendengar atau 

membaca gagasan, bekerja untuk mendapat penyelesaian 

yang baru.
15

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

Ibid, .hlm. 111-113. 
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e. Indikator Berpikir Kreatif 

Ciri-ciri anak kreatif menurut Torrance ditinjau dari dua 

aspek, yaitu aspek kognitif dan afektif. Pertama, aspek kognitif; 

ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir 

kreatif atau divergen, yang ditandai dengan adanya beberapa 

keterampilan tertentu, seperti: keterampilan berpikir lancar 

(fluency), berpikir luwes/fleksibel (flexibility), berpikir orisinal 

(originality), keterampilan memerinci (elabration), dan 

keterampilan menilai (evaluation). Makin kreatif seseorang, maka 

ciri-ciri ini akan melekat pada dirinya. 
16

 

 Adapun menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Diknas, 

bahwa indikator siswa yang memiliki kreativitas, yaitu:
17

 

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

2) Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot 

3) Memberikan banyak gagasan dan usul dalam suatu masalah, 

4) Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak 

malu-malu 

5) Mempunyai dan menghargai rasa keindahan 

6) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat 

mengungkapkannya, tidak terpengaruh orang lain 

7) Memiliki rasa humor tinggi 

8) Mempunyai daya imajinasi yang kuat 

9) Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan 

masalah yang berbeda dari orang lain (orisinal) 

10) Dapat bekerja sendiri 

11) Senang mencoba hal-hal baru 

12) Mampu mengembangkan atau memerinci suatu gagasan 

(kemampuan elaborasi).  

   

                                                           
16

 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm 102-103  
17

 Depdiknas, Kurikulum Pendidikan Dasar, (Jakarta: Depdiknas), hlm.36. 
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Munandar menguraikan indikator berpikir kreatif secara rinci 

sebagai berikut:
18

 

1) Kelancaran meliputi: 

a) Mencetuskan banyak ide,banyak jawaban,banyak 

penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan 

lancer 

b) Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan 

berbagai hal 

c) Memikirkan lebih dari satu jawaban 

2) Keluwesan meliputi:  

a) Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan 

yang bervariasi 

b) Melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda 

c) Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-

beda 

d) Mampu mengubah cara pendekatan atau cara 

pemikiran. 

3) Keaslian meliputi:  

a) Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik 

b) Memikirkan cara yang tidak lazim 

c) Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak 

lazim dari bagian-bagiannya; 

4) Elaborasi meliputi:  

a) Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu 

gagasan atau produk 

b) Menambah atau memerinci detail-detail dari suatu 

objek,gagasan,atau situasi sehingga menjadi lebih 

menarik. 

 

  Hampir serupa dengan pendapat Munandar, Torrancr 

mengemukakan indikator berpikir kreatif matematis sebagai 

berikut:
19

 

 

                                                           
18

 Heris Hendriana,dkk, .Hard Skills dan Soft Skills Matematik Siswa, (Bandung:PT 

Repika Aditama, 2017), .hlm.113 
19

 Karunia Eka Lestari, Penelitian Pendidikan Matematika.(Bandung:PT Refika Aditama, 

2017), hlm.89 
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1) Kelancaran (fluency), yaitu mempunyai banyak ide/gagasan 

dalam berbagai kategori. 

2) Keluwesan (flexibility) mempunyai ide/gagasan yang beragam 

3) Keaslian (originality), yaitu mempunyai ide/gagasan baru 

untuk menyelesaikan persoalan 

4) Elaborasi (elaboration), yaitu mampu mengembangkan 

ide/gagasan untuk menyelesaikan masalah secara rinci. 

  

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan, maka peneliti 

membuat beberapa kisi-kisi soal yang sesuai dengan indikator tersebut 

pada Tabel II.1: 

 

 

Ciri-ciri 

kemampuan 

berpikir 

kreatif 

Indikator Kemampuan 

berpikir kreatif 
Nomor Soal Materi 

Kelancaran 
Menjawab lebih dari satu 

jawaban 
1 ,2, 3, 4, 5 

Statistika 

Keluwesan 
Menjawab soal secara beragam 

atau bervariasi 
1 ,2, 3, 4, 5 

Keaslian 
Memberikan jawaban yang lain 

dari yang biasanya 
1 ,2, 3, 4, 5 

Keperincian 

Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan jawaban 

suatu soal 

1 ,2, 3, 4, 5 

 

 Selanjutnya, untuk kriteria pemberian skor peneliti mengacu 

pada pemberian skor pada Tabel II.2 : 

 

 

 

TABEL II.1 

KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
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TABEL II.2 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA 

Sumber : Diadaptasi dari Munandar  

 

Kemampuan kreatif 

yang dinilai 

Deskripsi Terhadap Jawaban Soal Skor 

1. Kelancaran  Tidak memberikan ide-ide yang diharapkan 

untuk penyelesaian soal 

1 

Memberikan ide-ide yang relevan untuk 

penyelesaian soal 

2 

Memberikan ide-ide yang relevan untuk 

penyelesaian soal yang diharapkan tetapi 

jawaban salah. 

3 

Memberikan ide-ide yang relevan untuk 

penyelesaian soal yang diharapkan dan 

jawaban benar. 

4 

2. Keluwesan  Memberikan jawaban yang tidak beragam dan 

hasilnya salah. 

1 

Memberikan jawaban yang tidak beragam dan 

hasilnya benar. 

2 

Memberikan jawaban yang beragam tetapi 

hasilnya salah. 

3 

Memberikan jawaban yang beragam dan 

hasilnya benar. 

4 

3. Keaslian  Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban dan mengarah pada 

jawaban salah. 

1 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban dan mengarah pada 

jawaban benar. 

2 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban tapi mengarah pada jawaban yang 

salah. 

3 

Memberikan jawaban yang unik dan hasilnya 

benar. 

4 

4. Elaborasi  Memberikan jawaban yang tidak terinci dan 

salah 

1 

Memberikan jawaban yang tidak terinci dan 

jawaban benar 

2 

Memberikan jawaban yang terinci dan 

jawaban salah 

3 

Memberikan jawaban yang terinci dan 

jawaban benar 

4 
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Pemberian skor dimulai dari satu meski jawaban yang diberikan 

siswa tidak sesuai dengan indikator yang diminta adalah untuk 

memberikan motivasi kepada siswa bahwa jawaban yang diberikan 

siswa meski tidak sesuai namun siswa telah mencoba memikirkan dan 

menjawab soal tersebut. Sehingga dengan memberikan skor satu, hasil 

kerja siswa tetap dihargai oleh guru.  

Pernyataan tersebut didukung oleh Prof. Ahmad Fauzan dalam 

workshop metodologi kependidikan Matematika pada 12-14 Februari 

2017 bahwa pemberian skor sebaiknya tetap diberikan pada siswa yang 

meski jawabannya tidak sesuai dengan indikator kemampuan yang 

diinginkan. Hal tersebut dapat memberikan motivasi pembelajaran 

kepada siswa.
20

 

2. Pendekatan PembelajaranOpen-Ended 

a. Pengertian Pendekatan Open-ended 

 

 Open-Ended Approach merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Becker dan Shimada dalam 

tulisannya yang berjudulThe Open-Ended Approach: A new for 

Teaching Matematics. Open-Ended adalah suatu pendekatan 

pembelajaran dengan menyajikan suatu permasalahan yang 

memiliki lebih dari satu jawaban dan atau metode penyelesaian 

masalah terbuka.
21

 Pembelajaran seperti ini akan memberikan 

                                                           
20

 Ahmad Fauzan, “Teknik-Teknik Asesmen Berbasis Kelas”, Workshop Mata Kuliah 

Metodologi Penelitian Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri 

Padang-Padang, 30 Desember 2015-1 Januari 2016, hlm.3-4. 
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keleluasaan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, menemukan, mengenali, dan menyelesaiakna masalah 

dengan beberapa cara berbeda 

 Pembelajaran terbuka atau yang sering dikenal dengan istilah 

Open-Ended Learning (OEL) merupakan proses pembelajaran 

yang di dalam tujuann dan keinginan individu/siswa dibangun dan 

dicapai secara terbuka Hannafin, Hall Land, & Hill dalam Miftahul 

Huda
22

 

Pendekatan Open-Ended dilandasi oleh teori kontruktivisme 

yang lebih mengutamkontruktivisme yang lebih mengutamakan 

proses daripada hasil, dalam proses pembelajaran siswa 

dihadapkan pada  suatu maslah dimana siswa dituntut untuk dapat 

mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda-beda 

dalam upaya memperoleh jawaban yang benar. Siswa tidak hanya 

diminta untuk menentukan suatu jawaban yang benar, tetapi juga 

harus menjelaskan bagaimana cara yang telah ditempuhnya 

sehingga memperoleh jawaban yang benar tersebut
23

 

    Pendekatan Open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada 

siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang 

diyakininya sesuai dengan kemampuan mengelaborasi 

permasalahan. Tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan 

berpikir matematis siswa dapat berkembang secara maksimal dan 

                                                           
22

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Malang: Pustaka 

Belajar, 2015), hlm. 278 
23
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pada saat yang sama kegiatan-kegiatan kreatif setiap siswa 

terkomunikasikan melalui proses belajar mengajar. Inilah yang 

menjadi pokok pikiran pembelajaran dengan Open-ended, yaitu 

pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara 

matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk 

menjawab permasalahan melalui berbagai strategi.  

Berdasarkan konsep yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa pendekatan open-ended merupakan pendekatan dalam 

proses pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran di 

mana dalam prosesnya dimulai dengan pemberian masalah yang 

berkaitan dengan konsep matematika yang akan dibahas. Masalah 

yang diberikan bersifat terbuka yang artinya memberikan 

tantangan kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, 

menemukan berbagai solusi dari masalah dan menafsirkan 

penyelesaian masalah 

b. Prinsip Pendekatan Open-ended 

 

Jenis Masalah yang digunakan dalam pembelajaran melalui 

pendekatan open-ended ini adalah masalah yang bukan rutin yang 

bersifat terbuka. Sedangkan dasar keterbukaanya (openness) dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga tipe, yakni : Process is open, end 

product are open dan ways to develop are open. Prosesnya terbuka 

maksudnya adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak 

cara penyelesaian yang benar. Hasil akhir yang terbuka, maksudnya 
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tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban benar yang banyak 

(multiple), sedangkan cara pengembang lanjutannya terbuka, yaitu 

ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat 

mengembangkan masalah baru dengan mengubah kondisi dari 

masalah yang pertama (asli). Dengan demikian pendekatan ini 

menyelesaikan masalah dan  juga memunculkan masalah baru 

(from problem to problem).
24

 

Ada beberapa asumsi yang mendasari Open-Ended Learning 

ini, diantaranya sebagai berikut:
25

 

1) Konteks dan pengalaman merupakan hal penting untuk 

dipahami: Pembelajarran akan sangat efektig jika ia 

melibatkan pengalaman yang kaya dan konkret yang 

dengan-nya siswa bisa menjumpai, membentuk, dan 

mengubah teori-teorinya secara praktis di lapangan 

2) Pemahaman harus dimediasi secara individual: Siswa 

menilai apa, kapan, dan bagaimana pembelajaran terjadi 

3) Meningkatkan proses kognitif sering kali lebih penting 

daripada menciptakan produk-produk pembelajaran. 

Untuk itulah, lingkungan yang Open-Ended peril 

dirancang untuk mendukung skill-skill kognitif tingkat 

tinggi, seperti identifikasi dan manipulasi variabel-

variabel, interpretasi data, hipotesis, dan eksperimentasi. 

Proses penelitian ilmiah lebih dihargai daripada pemeroleh 

kebenaran ilmiah itu sendiri 

4) Pemahaman lebih berharga daripada hanya sekedar 

mengetahui: Lingkungan pembelajaran yang Open-Ended 

harus menenggalamkan siswa dalam pengalaman 

pengalaman yang dapat melejitkan pemahaman mereka 

melalui eksplorasi, manipulasi, dan kesempatan untuk 

memahami suatu gagasan daripada sekedar melalui 

pengajaran langsung 

5) Proses-proses pembelajaran yang berbeda secara kualitatif 

sering kali mengharuskan metode-metode yang juga 

berbeda secara kualitatif: Open-Ended berfokus pada skill-

                                                           
24

 Jarnawi Afgani, 2011, Pendekatan Open-Ended dalam Pembelajaran Matematika. 
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skill pemecahan masalah dalam konteks yang autentik 

serta member kesempatan untuk eksplorasi dan 

pembangunan teori 

 

Dalam prakteknya, kegiatan pendekatan open-ended ini harus 

mencakup tiga hal, yakni :
26

 

1) Kegiatan siswa terbuka, kegiatan pembelajaran harus 

dapat mengakomodasi kesempatan peserta didik untuk 

melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak 

mereka 

2) Kegiatan matematik adalah ragam berpikir, kegiatan 

matematika adalah kegiatan yang didalamnya terjadi 

proses pengabstraksikan dalam pengalaman nyata dalam 

kegiatan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau 

sebaliknya. Pada dasarnya kegiatan matematika akan 

mengundang proses manipulasi dan manifestasi dalam 

dunia matematika. Suatu pendekatan open-ended dalam 

pembelajaran harus dibuat sedapat mungkin sebagai 

petunjuk da pelengkap dari problem. Pada saat yang 

bersamaan kegiatan matematika yang lebih berharga dan  

“kaya” dapat terselenggara melalui problem tadi. Di sini 

secara potensial akan melatih keterampilan siswa dalam 

menggeneralisasi dan mendiversifikasi suatu masalah. 

3) Kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu, 

kesatuan Kegiatan siswa dan kegiatan matematika 

dikatakan terbuka secara simultan dalam pembelajaran, 

jika kebutuhan dan berpikir matematika siswa 

terperhatikan pendidik melalui kegiatan-kegiatan 

matematika yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan yang lainnya. Dengan kata lain, ketika siswa 

melakukan kegiatan matematika untuk memecahkan 

permasalahan yang diberikan, dengan sendirinya akan 

mendorong potensi mereka untuk melakukan kegiatan 

matematika pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. 
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c. Penilaian Open-Ended 

Ada 3 hal yang dilihat dari penilaian pembelajaran matematika 

melalui pendekatan ini, yakni
27

: 

1. Fluency terkait dengan berapa banyak solusi yang dapat 

dihasilkan oleh peserta didik. Satu respon peserta didik atau 

kelompok yang benar dihargai satu poin, sehingga nilai 

yang diperoleh peserta didik adalah seluruh solusi yang 

dihasilkan oleh siswa. 

2. Flexibility terkait dengan berapa banyak ide-ide matematis 

berbeda yang ditemukan oleh peserta didik. Solusi yang 

benar yang dihasilkan peserta didik terbagi dalam beberapa 

kategori. Jika dua buah solusi mempunyai ide matematika 

yang sama, maka dianggap sebagai satu kategori. 

Banyaknya kategori yang muncul disebut respon positif. 

3. Originality terkait dengan derajat keaslian ide siswa. Jika 

siswa atau kelompok memunculkan ide yang unik, tingkat 

keorsinilannya dihargai tinggi. 

 

d. Langkah-langkah Pendekatan Open-Ended 

Penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran 

adalah pada saat siswa diminta untuk mengembangkan metode, 

cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan 

yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban akhir, tetapi 

lebih menekankan cara bagaimana cara sampai pada suatu jawaban 

akhir.
28

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya 

dimulai dengan memberikan masalah terbuka bagi siswa. Kegiatan 

pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab 

permasalahan dengan banyak cara dan juga mempunyai jawaban 

yang benar. Dengan demikian, potensi intelektual dan pengalaman 
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siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru akan lebih 

berkembang. Guru menuliskan rencana kegiatan pembelajaran di 

kelas yang meliputi kegiatan guru, kegiatan siswa, dan alokasi 

waktunya. 

Sintak Open-Ended bisa dilakukan dengan: 1) menyajikan 

masalah; 2) Mendesain Pembelajaran; 3) memperhatikan dan 

mencatat respons siswa; 3) memperhatikan dan mencatat respons 

siswa; 4) membimbing dan mengarahkan siswa; dan 5) membuat 

kesimpulan
29

  

Adapun langkah-langkah pembelajaran open-ended tertera pada 

Tabel II.3 :
30

 

Tabel II.3 

Tahapan Open-Ended Approach 

Fase Deskripsi 

Open-Ended Problems Siswa dihadapkan pada 

masalah terbuka yang 

memiliki lebih dari satu 

jawaban atau metode 

penyelesaian 

Contructivism Siswa menemukan pola 

untuk mengkontruksi 

permasalahan sendiri 

Exploration Siswa menyelesaikan 

masalah dengan banyak cara 

penyelesaian melalui 

kegiatan eksplorasi 

Presentation Siswa menyajikan hasil 

temuannya 

Sumber :Dalam buku Kurnia Eka Lestari Penelitian Pendidikan 

Matematika, 2017 
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Selain itu, langkah langkah yang perlu diambil oleh guru dalam 

Open-Ended  adalah sebagai berikut:
31

 

1) Menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan 

menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah 

solusi 

2) Membimbing siswa untuk menemukan pola dalam 

mengkonstruksi permasalahannya sendiri 

3) Membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai 

penyelesaian dan jawaban yang beragam 

4) Meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya 

 

e. Kelebihan dan kelemahan Open-Ended 

Ada beberapa keunggulan dari pendekatan open ended ini, 

yaitu:
32

 

1) Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 

secara lebih aktif serta memungkinkan untuk 

mengekspresikan idenya. 

2) Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak 

menerapkan pengetahuan serta keterampilan mereka. 

3) Peserta didik dari kelompok lemah tetap memiliki 

kesempatan menyelesaikan masalah dengan cara mereka. 

4) Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan 

bukti atau penjelasan.  

5) Peserta didik memiliki banyak pengalaman 

Adapun beberapa kelemahan pendekatan ini : 

1) Sulit menyajikan situasi masalah matematika yang 

bermakna. 

2) Sulit bagi pendidik untuk menyajikan masalah secara 

sempurna. 

3) Karena jawaban bersifat bebas, maka peserta didik 

kelompok pandai merasa bahwa jawabannya tidak 

memuaskan. 

4) Terdapat kecenderungan peserta didik merasa kegiatan 

belajar tidak menyenangkan karena kesulitan dalam 

mengajukan kesimpulan secara tepat 
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32
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 3.  Minat Belajar Matematika 

 Para ahli psikologi berpendapat bahwa minat dipandang sebagai 

aspek non kognitif yang sama sekali berbeda dengan aspek kognitif. 

Sebagai konsekuensinya, untuk mengetahui minat seseorang terutama 

dalam matematika digunakan instrument yang harus tidak 

mengungkap aspek kognitif, yang biasanya disebut dengan 

kemampuan
33

. Maka dari itu peneliti tidak melihat aspek kognitif 

melainkan aspek afektif yaitu berupa sikap/ tanggapan dari siswa 

terhadap pembelajaran matematika yang akan di uji melalui 

instrument angket. 

  Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan.Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang, 

perhatian, kemauan, konsentrasi, dan kesadaran siswa terhadap 

pelajaran matematika.Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya 

kesulitan dalam belajar adalah karena rendahnya minat terhadap 

pelajaran matematika.34 

Hilgard dalam Slameto menyatakan “interest is persisting tendency 

to pay attention to end enjoy some activity and content.” Lebih lanjut 
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 Desma husni, Hijriyanti Cucuani, Pengukuran Minat dan Kepribadian, (Mujtahadah 

press, pekanbaru, 2013) , hlm 1 
34

 Yustinus Setio Laksono, Gregoria Ariyanti, Dan Fransiskus Gatot Iman Santoso, 2016,  
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1, no. 2), hlm. 60. 
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dinyatakan bahwa minat adalah keinginan untuk melakukan suatu 

kegiatan dalam mencapi sesuatu tujuan.
35

 Jadi semakin tinggi 

keinginan meraih harapan akan semakin kuat pula minat yang 

mendorong. Sesuai degan kondisi tersebut pula kiranya guru dan 

orang tua memberi harapan pada anak dalam membangun cita-cita 

yang mampu mendukung lahirnya minat belajar. 

Dari definisi dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar merupakan dorongan batin yang tumbuh dari seseorang siswa 

untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Minat belajar akan tumbuh 

saat siswa memiliki keinginan untuk meraih nilai terbaik, atau ingin 

memenangkan persaingan dalam belajar dengan siswa lainnya. Minat 

belajar juga dapat dibangun dengan menetapkan cita-cita yang tinggi 

dan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa minat belajar matematika 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam 

kelas. Oleh sebab itu setiap guru harus mengetahui minat yang 

dimiliki masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi proses 

pembelajaran yang baik. 

Pada penelitian ini minat belajar matematika berperan sebagai 

variabel moderator.Tujuan diperhatikan minat belajar matematika 

                                                           
35
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sebagai variabel moderator adalah untuk melihat pendekatan 

pembelajaran Open-ended lebih baik digunakan pada kelompok siswa 

minat rendah, minat sedang, atau siswa yang memiliki minat 

tinggi.Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

minat belajar matematika. 

Adapun indikator yang digunakan oleh peneliti dalam membuat 

instrument angket adalah
36

 : 

1) Menunjukkan perhatian saat belajar 

2) Keterlibatan dalam belajar 

3) Perasaan senang 

4) Ketertarikan untuk belajar 

4. Model Pembelajaran Konvensional 

 Pembelajaran konvensional adalah salah satu model yang 

masih seing diterapkan oleh guru. Menurut Sullivan dan Mclntosh 

dalam Nita Agustinawati, pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang berlangsung dari guru ke siswa. Dalam 

pembelajaran konvensional terlihat proses pembelajaran lebih banyak 

didominasi oleh guru dalam mentransfer ilmu, sementara siswa lebih 

pasif dalam menerima informasi.
37
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 Sejalan dengan pendapat Sullivan Mclntosh, Wina Sanjaya 

dalam Ibrahim juga menyatakan bahwa pada pembelajaran 

konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan 

sebagai penerima informasi secara pasif yang pada umumnya 

penyampaian pelajaran menggunakan metode ceramah, Tanya jawab 

dan penugasan.
38

 Berdasarkan pendapat pakar mengenai pembelajaran 

konvensional, dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya 

pembelajaran konvensional lebih cenderung berpusat kepada guru, 

bukan kepada siswa. 

 Pembelajaran konvensional memiliki cirri-ciri dalam 

pelaksanaannya, menurut Books dalam Nita Agustinawita ciri-ciri 

pembelajaran konvensional diantaranya, siswa penerima informasi 

secara pasif, belajar secara individual, pembelajaran bersifat abstrak dan 

teoritis, perilaku dibangun atas kebiasaan, kebenaran bersifat absolute 

dan pengetahuan bersifat final, guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik dan 

interaksi diantara siswa kurang
39

 

Selain itu, model pembelajaran konvensional ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan model pembelajaran 

konvensional adalah sebagai berikut:
40
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a. Dapat menampung kelas yang besar, tiap peserta didik 

mendapat kesempatan yang sama untuk mendengarkan 

b. Bahan pengajaran atau keterangan dapat diberikan lebih urut 

c. Pengajar dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang 

penting, sehingga waktu dan energy dapat digunakan sebaik 

mungkin 

d. Isi silabus dapat diselesaikan dengan lebih mudah, karena 

pengajar tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar 

peserta didik. 

e. Kekurangan buku dan alat bantu pelajaran, tidak 

menghambat dilaksanakannya pengajaran dengan model ini. 

 

Adapun kelemahan model pembelajaran konvensional adalah 

sebagai berikut:
41

 

a. Proses pembelajaran berjalan membosankan dan peserta 

didik menjadi pasif, karena tidak berkesempatan untuk 

menemukan sendiri konsep yang diajarkan. 

b. Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat 

peserta didik tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. 

c. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini lebih cepat 

terlupakan. 

d. Ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi belajar 

menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. 
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5. Hubungan antara Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dengan 

Pendekatan Pembelajaran Open-Ended  berdasarkan Minat 

Belajar 

 

Pendekatan open-ended merupakan pendekatan dalam proses 

pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran di mana dalam 

prosesnya dimulai dengan pemberian masalah yang berkaitan dengan 

konsep matematika yang akan dibahas. Masalah yang diberikan bersifat 

terbuka yang artinya memberikan tantangan kepada siswa untuk 

mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai solusi dari 

masalah dan menafsirkan penyelesaian masalah. 

Pendekatan Open-Ended dilandasi oleh teori kontruktivisme 

yang lebih mengutamkontruktivisme yang lebih mengutamakan proses 

daripada hasil, dalam proses pembelajaran siswa dihadapkan pada  

suatu maslah dimana siswa dituntut untuk dapat mengembangkan 

metode, cara, atau pendekatan yang berbeda-beda dalam upaya 

memperoleh jawaban yang benar. Siswa tidak hanya diminta untuk 

menentukan suatu jawaban yang benar, tetapi juga harus menjelaskan 

bagaimana cara yang telah ditempuhnya sehingga memperoleh jawaban 

yang benar tersebut.
42

 

Pembelajaran seperti ini akan memberikan keleluasaan kepada 

siswa untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, menemukan, 

mengenali, dan menyelesaiakna masalah dengan beberapa cara berbeda. 

Oleh sebab itu pendekatan Open-Ended dalam pembelajaran 
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matematika memberikan kesempatan untuk menginvestigasi berbagai 

cara atau berbagai strategi yang diyakininya sesuai kemampuan 

mengelaborasi permasalahan dan kemampuan berpikirnya 

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui 

pendekatan pembelajaran Open-Ended 

 

B. Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sujoko Waluyo dan Edy Surya Mahasiswa 

PPS Jurusan Pendidikan Matematia Unimed dengan judul”Pengaruh Pendekatan 

Open-Ended Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kreativitas siswa meningkat meliputi aspek : 

1. Pertama, kelas yang berpusat pada siswa bukan berpusat pada guru. 

Pada saat suatu pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan 

kepada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa lebih 

mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Siswa 

tidak lagi hanya mendengar dan memperhatikan cara guru 

menyelesaikan soal dan permasalahan, tetapi siswa turut serta 

memahami, merencanakan, melaksanakan serta memecahkan 

permasalahan tersebut. Dimana hal ini merupakan indikator pencapaian 

dari kemampuan berpikir kreatif matematika.  

2. Kedua, pendekatan ini mengembangkan pengendalian diri siswa. Ini 

mengajarkan siswa untuk membuat rencana prospektif, menghadapi 
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realitas dan mengekspresikan emosi. Hal ini jelas merupakan langkah-

langkah dari pendekatan Open Ended.  

3. Ketiga, model ini memungkinkan siswa untuk melihat peristiwa dari 

berbagai dimensi dan dengan perspektif yang lebih dalam. Pada proses 

berpikir kreatif matematika, secara tidak langsung siswa harus mampu 

memahami permasalahan tersebut dalam perspektif yang dalam untuk 

dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pendekatan Open Ended ini 

sudah memuat indikator dari berpikir kreatif matematika.  

4. Keempat, model ini memungkinkan siswa untuk menggabungkan 

pengetahuan lama mereka dengan pengetahuan baru dan untuk 

mengembangkan keterampilan menilai mereka. Pada tahap ini, telah 

mencapai indikator kemampuan berpikir kreatif matematika, yaitu 

memeriksa kembali prosedur dan hasil dari pemikiran siswa serta 

menginterpretasikan hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Open Ended ini dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif matematika. 

  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujoko Waluyo dan Edy 

Surya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Open-Ended 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika” menyimpulkan 

bahwa pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa 43. Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki 
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persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini, 

yaitu metode penelitian berupa penelitian eksperimen, yang mana 

variabel bebas dan variabel terikatnya sama yaitu Open-Ended dan 

Kemampuan Berpikir Kreatif, Perbedaan dengan penelitian saat ini 

hanya pada variabel moderatnya saja, yang mana dalam penelitian ini 

peniliti tidak menggunakan variabel moderat 

Dari keberhasilan penelitian Sujoko Waluyo dan Edy Surya,  

maka peneliti akan mengambil judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan 

Open-Ended Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Ditinjau Dari Minat Belajar Matematika Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Pekanbaru”. 

C. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kajian teori dan kajian operasionl diatas, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 

    Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis antara 

siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran Open-Ended dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 13 Pekanbaru 
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    Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis 

antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran Open-Ended 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 13 Pekanbaru 

2. Hipotesis II 

    Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran Open-Ended dan 

minat belajar siswa dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Pekanbaru 

   Tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran OpenEnded 

dan minat belajar siswa dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Pekanbaru 


