
Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 

503 | ISBN 978-979-3870-53-3 
 

Identifikasi Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam 

Memecahkan Masalah Matematika dengan Pendekatan Open 

Ended di Kelas VIII SMP Negeri 2 Krian Ditinjau dari 

Kemampuan Matematika 

 
Restu Ria Wantika, Yollanda Dhea Lusfita Loka 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

yollandadhea33@gmail.com 
 

 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pendekatan di sekolah masih bersifat tertutup 

(close-ended) sehingga siswa hanya terpacu dengan satu jawaban yang benar dan 

kurang adanya ide dan gagasan yang dapat diungkapkan oleh siswa. Tugas pokok 

pendidikan adalah menjelaskan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dengan tujuan memperbaiki kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah. 

Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended di kelas VIII SMP 

Negeri 2 Krian ditinjau dari kemampuan matematika. Berpikir kreatif adalah suatu 

cara untuk menghadapi permasalahan dengan berbagai kebebasan penyelesaian. 

Pendekatan open ended adalah suatu pendekatan yang memiliki beberapa 

penyelesaian untuk memecahkan suatu masalah matematika yang dapat memacu 

kreativitas siswa. Kreativitas memang tidak bisa diamati secara langsung tetapi bisa 

diukur dengan menggunakan kriteria kemampuan berpikir kreatif. Dalam penelitian 

ini untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dilakukan dengan melakukan 

wawancara terhadap tes pemecahan masalah dengan pendekatan open ended dengan 

memperhatikan lima kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency), kelenturan 

(flexibility), keaslian (originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan 

(sensitivity). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika 

rendah. Data diperoleh dengan cara tes essay kemudian dilakukan wawancara. Jika 

data belum valid maka dilakukan tes essay dan wawancara  kembali untuk 

mendapatkan data yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah kelompok kemampuan 

matematika tinggi memenuhi lima kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu 

kefasihan, kelenturan, elaborasi, keaslian, kepekaan. Kelompok kemampuan 

matematika sedang memenuhi tiga kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu 

kefasihan, keterincian, dan kepekaan. Kelompok kemampuan matematika rendah 

memenuhi dua kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu keterincian dan kepekaan. 

 

Kata kunci: Berpikir Kreatif, Kemampuan Berpikir Kreatif, Pendekatan Open Ended 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi, karena pendidikan memegang peranan 

penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia di masa mendatang. Pendidikan dapat mengubah pola piker 

manusia untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengokohkan kepribadian. Salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pendidikan adalah 

matematika. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik supaya dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan pendapat, ide, dan gagasan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, sehingga kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat dari pengamatan meliputi pemahaman, 

perencanaan, pemecahan serta pemeriksaan kembali hasil yang diperoleh dari masalah tersebut. Havarneanu, 
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(dalam Fatimatuzahro, 2014) menyebutkan criteria kemampuan berpikir kreatif siswa meliputi kefasihan 

(fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan (sensitivity). 

Kefasihan dalam memecahkan masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan benar terhadap suatu masalah yang diberikan. Fleksibilitas dalam memecahkan 

masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa menggunakan beberapa cara penyelesaian untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang diberikan. Keaslian dalam memecahkan masalah ditunjukkan dengan kemampuan siswa 

menghasilkan jawaban bernilai benar yang tidak biasa atau baru jika dibandingkan dengan siswa dengan tingkat 

sebayanya. Keterincian dalam memecahkan masalah matematika dipenuhi, jika siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan menambah dan memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang diberikan, Kriteria kepekaan dalam memecahkan masalah matematika dipenuhi, 

jika siswa mampu menjelaskan maksud dari masalah yang diberikan. Lima criteria kemampuan berpikir kreatif 

meliputi kefasihan, kelenturan, keaslian, keterincian, dan kepekaan akan digunakan oleh peneliti pada penelitian 

untuk menilai kemampuan berpikir kreatif. 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Krian. Peneliti memilih sekolah ini karena sekolah menerapkan 

kurikulum 2013 sesuai dengan pendekatan open ended yang cocok digunakan pada sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah :  

a. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika tinggi.? 

b. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika sedang? 

c. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended di kelas VIII SMP Negeri 2 Krian yang memiliki kemampuan matematika Rendah? 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open 

Ended Di Kelas VIII SMP Negeri 2 Krian Ditinjau Dari Kemampuan Matematika” 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dari 38 siswa kelas VIII-D SMP Negeri 2 

Krian diambil 3 subjek penelitian yang terdiri dari satu siswa  dengan kemampuan matematika tinggi, satu siswa 

dengan kemampuan matematika sedang, dan satu siswa dengan kemampuan matematika rendah berdasarkan 

criteria pengelompokan kemampuan matematika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan 

metode tes tulis berupa essay  dan metode wawancara. Tes tulis essay dilakukan sebanyak 3 kali, tes 1 digunakan 

untuk menentukan subjek penelitian, tes 2 digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang dapat diukur dengan lima kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 

(originality), keterincian (elaboration), dan kepekaan (sensitivity), tes 3 digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dan untuk memverivikasi kekonsistenan jawaban dari subjek penelitian. 

Metode wawancara digunakan sebagai penguat data agar analisis yang diihasilkan valid. 

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teknik Analisis data dari tes pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended dilakukan 

dengan memperhatikan kefasihan (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), keterincian 

(elaboration), dan kepekaan (sensitivity). 

2. Teknik Analisis Data Wawancara 

Analisis data wawancara melalui tahap-tahap berikut:  

a. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses 

menggolongkan informasi, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu, yang 

diperoleh dari lapangan tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam nenyelesaikan masalah matematika 

dengan pendekatan open ended yang diberikan kepada subjek penelitian. 

Hasil wawancara disajikan secara tertulis dengan cara: 

1) Mendengarkan hasil wawancara beberapa kali agar tepat dalam menuliskan apa yang diungkapkan subjek 

penelitian. 

2) Menyajikan hasil wawancara  

3) Memeriksa kembali hasil wawancara subjek penelitian. 

b. Tahap Pemaparan Data  
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Tahap ini meliputi kegiatan mengklasifikasi dan mengidentifikasi data untuk menarik kesimpulan.Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara kemudian diperiksa kekonsistenannya dengan hasil tes tertulis sehingga 

diperoleh data penelitian yang valid. 

c. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Setelah data di analisis peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi 

kesimpulan tersebut.Hasil dari analisis wawancara digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

siswa ditinjau dari kemampuan matematikanya. Adapun analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended didasarkan pada tabel berikut 

 

Tabel 1.  Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Dengan Pendekatan 

Open Ended Ditinjau Dari Kemampuan Matematika 

No.  Kriteria Indikator 

1 Kefasihan 

(fluency) 

Kriteria kefasihan dalam  memecahkan masalah  matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa dapat menemukan dua jawaban atau lebih yang berbeda 

dan benar dari masalah matematika yang disajikan. 

2 Kelenturan 

(flexibility) 

Kriteria kelenturan dalam memecahkan masalah  matematika dengan pendekatan 

open ended dipenuhi, jika siswa mampu menggunakan cara berbeda dan benar dalam 

memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open ended. 

3 Keaslian 

(originality) 

Kriteria keaslian dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika jawaban siswa tidak biasa dilakukan oleh siswa lain dan itu 

merupakan  hasil pemikiran sendiri dari siswa tersebut. 

4 Elaborasi 

(elaboration) 

Kriteria keterincian dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa mampu memecahkan masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, dan ide yang terdapat 

dalam masalah yang diberikan. 

5 Kepekaan 

(sensitivity) 

Kriteria kepekaan dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan open 

ended dipenuhi, jika siswa mampu menjelaskan maksud dari masalah matematika 

yang diberikan. 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Analisis Kemampuan Matematika Siswa 

Analisis Kemampuan matematika siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Krian diukur berdasarkan 

skor tes kemampuan Matematika yang diberikan, berikut paparan hasil tes kemampuan matematika 

siswa dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

 
Tabel 2. Hasil Tes Dan Kategori Kemampuan Matematika 

No. Nama Siswa Skor Kategori 

1 AAS 72 Rendah 

2 APA 77 Sedang 

3 AWW 84 Tinggi 

4 AR 86 Tinggi 

5 AAF 86 Tinggi 

6 CD 78 Sedang 

7 CARS 78 Sedang 
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8 DCF 78 Sedang 

9 DAR 88 Tinggi 

10 DFJ 87 Tinggi 

11 EDN 85 Tinggi 

12 FHW 76 Sedang 

13 HSW 65 Rendah 

14 IP 70 Rendah 

15 MFK 76 Sedang 

16 MRF 60 Rendah 

17 MKAF 65 Rendah 

18 MRS 65 Rendah 

19 MFSW 65 Rendah 

20 MWY 85 Tinggi 

21 MRA 85 Tinggi 

22 NRAF 88 Tinggi 

23 NZAKH 90 Tinggi 

24 NDY 78 Sedang 

25 NQ 78 Sedang 

26 PCK 76 Sedang 

27 PRJ 76 Sedang 

28 RAA 65 Rendah 

29 RNS 76 Sedang 

30 RPK 76 Sedang 

31 SRF 77 Sedang 

32 SA 77 Sedang 

33 WLM 76 Sedang 

34 WSR 85 Tinggi 

35 WA 82 Sedang 
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Berdasarkan tabel 2 terdapat 13 (34,2 %) siswa yang memiliki kemampuan matematika  tinggi,  terdapat 

16 (42,1%) siswa yang memiliki kemampuan matematika sedang, terdapat 9 (23,7%) siswa yang memiliki 

kemampuan matematika rendah. Berdasarkan dari data perolehan tersebut dan diskusi dengan guru mata 

pelajaran matematika terdapat tiga siswa yang benar-benar mampu dalam menjawab pertanyaan maupun 

berkomunikasi dengan baik, maka ketiga siswa tersebut dijadikan subjek penelitian yang diberi soal tes 

pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended sekaligus dijadikan subjek wawancara.Berikut 

subjek penelitian yang terpilih, bisa dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 3. Subjek Penelitian 

No. Nama Skor Kategori Kode Subjek 

1 NZAKH 90 Tinggi KMT 

2 DCF 78 Sedang KMS 

3 AHA 36 Rendah KMR 

 

2. Analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan pendekatan 

open ended 

Soal tes pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended yang digunakan telah mendapat 

persetujuan oleh guru mata pelajaran matematika. Tes pemecahan masalah dengan pendekatan open 

endeddilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 November 2016 dan 20 November 2016. 

Jawaban yang diperoleh dari tes pemecahan masalah dengan pendekatan open ended disertai wawancara 

akan digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatifnya. Jawaban akan dianalisis berdasarkan 

lima kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, elaborasi, keaslian, dan kepekaan. Berikut 

penjelasan deskripsi jawaban tes pemecahan masalah dengan pendekatanopenendeddan petikan wawancara yang 

dilakukan peneliti pada subjek penelitian. 

4. Subjek Kemampuan Matematika Tinggi (KMT) 

1) Paparan data penelitian tes 1pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 YAP 82 Tinggi 

37 YAR 60 Rendah 

38 AHA 36 Rendah 
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Gambar 1 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMT. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 2 Tes 2 Pemecahan Masalah MatematikaDenganPendekatan Open Ended Pada Subjek KMT 
 
2) Berdasarkan hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untuk memenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Paparan Tes 1 Dan  Tes  2  Pemecahan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open Ended 

Pada Subjek KMT 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa dapat atau mampu 

menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMT mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis lurus 

yaitu   dan  

 

 

 

KMT mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis 

lurus yang sejajar dengan 

persamaan garis lurus yang 

pertama yaitu 

dan  

Kelenturan : 

Siswa dapat atau  mampu 

menggunakan beberapa cara 

penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

 

KMT dapat atau mampu 

menunjukkan dua cara yaitu cara 

pertama dengan menggunakan tabel 

fungsi yang telah subjek KMT 

pelajari pada bab sebelumnya, yang 

kedua KMT dapat menjabarkan 

persamaan  

dari persamaan 

tersebut subjek KMT 

menyelesaikan persamaanya 

tersebut  sehingga, 

menjadi  kemudian  

persamaan  kemudian subjek KMT 

melakukan permisalan pada 

persamaan tersebut untuk mencari 

titik-titik yang akan digunakan 

untuk menggambar persamaan garis 

lurus pada koordinat kartesius. 

 

KMT dapat menunjukkan dua cara 

yaitu cara pertama dengan 

mengalikan persamaan pertama 

dengan angka 2, sehingga 

persamaannya akan menjadi, cara 

yang kedua yaitu KMT dapat 

menjabarkan persamaanya yaitu 

dengan  mengalikan persamaan 

pertama dengan angka 3 dan 

dikalikan dengan sehingga 

persamaannya akan menjadi 
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Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak biasa 

atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat 

sepengetahuannya. 

 

KMT dapat menunjukkan cara yang 

tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya yaitu dengan 

menjabarkan  

sehingga persamaanya menjadi 

kemudian dilakukan 

permisalan  

untuk mencari titik-titiknya yang 

digunakan untuk menggambar 

persamaan  garis lurus pada 

koordinat kartesius. 

 

KMT dapat menunjukkan cara 

yang tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya yaitu dengan 

menggunakan cara perkalian. 

Persamaan pertama dikalikan  

dengan angka 3 dan dikalikan 

dengan  sehingga persamaannya 

menjadi  

Keterincian : 

siswa dapat atau mampu 

memecahkan masalah 

matematika dengan menambah 

dan memerinci informasi dari 

suatu objek, gagasan, atau 

situasi yang terdapat dalam 

masalah yang diberikan 

 

KMT dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan. 

 

 

KMT dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan. 

 

Kepekaan : 

siswa dapat atau mampu 

menjelaskan maksud dari soal 

yang diberikan 

 

KMT dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan, subjek 

KMT juga dapat atau mampu 

menjelaskan penyelesaian atau 

solusi dari permasalahan tersebut. 

 

KMT dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan, dan 

dapat menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

 

 
5. Subjek Kemampuan Matematika Sedang (KMS) 

1) Paparan data penelitian tes 1 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan Open ended. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMS. 
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Gambar 4 Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMS. 

2) Hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untukmemenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Paparan Tes 1 dan Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika Dengan Pendekatan Open Ended Pada 

Subjek KMS 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMS mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu dengan 

membuat dua persamaan garis lurus 

 dan  

 

KMS mampu memberikan dua 

jawaban yang benar yaitu 

dengan membuat dua 

persamaan garis lurus yang 

sejajar dengan persamaan 

pertama yang telah dibuat yaitu 

dan  

Kelenturan : 

Siswa menggunakan beberapa 

cara penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

 

KMS hanya dapat menunjukkan satu 

cara untuk memperoleh titik-titik yaitu 

dengan cara subtitusi. 

 

 

KMS hanya dapat 

menunjukkan satu cara untuk 

memperoleh persamaan dengan 

menggunakan rumus 

 

Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak biasa 

atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat 

sebayanya. 

 

KMS tidak dapat menunjukkan cara 

yang tidak biasa dilakukan siswa 

sebayanya maka dikatakan KMS tidak 

memenuhi kriteria keaslian. 

 

KMS tidak dapat menunjukkan 

cara yang tidak biasa dilakukan 

siswa sebayanya maka 

dikatakan KMS tidak 

memenuhi kriteria keaslian. 

Keterincian : 

 siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci 

informasi dari suatu objek, 

gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang 

diberikan 

 

KMS dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, serta 

langkah pemecahan masalah yang 

diberikan.  

   

 

KMS dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincian yaitu dengan 

memerinci titik-titik, gambar, 

serta langkah pemecahan 

masalah yang diberikan.  

Kepekaan :  

siswa mampu menjelaskan 

maksud dari soal yang diberikan 

 

KMS dapat menjelaskan maksud dari 

masalahyang diberikan, dan dapat 

menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

. 

KMS dapat menjelaskan 

maksud dari masalahyang 

diberikan, dan dapat 

menjelaskan penyelesaian 

permasalahan tersebut. 

6. Subjek Kemampuan Matematika Rendah (KMR) 

4) Paparan data penelitian tes 1 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan Open ended. 
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Gambar 5 Tes 1 Pemecahan Masalah Matematika  DenganPendekatan Open Ended Pada Subjek KMR. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tes 2 Pemecahan Masalah Matematika  Dengan Pendekatan Open Ended Pada Subjek KMR 

 

5) Ringkasan hasil penelitian tes 1 dan tes 2 pemecahan masalah matematika dengan pendekatan open ended, 

untuk memenuhi keabsahan data supaya mengetahui kekonsistenan data penelitian maka peneliti melakukan 

triangulasi yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Paparan Tes 1 dan Tes 2 Pemecahan Masalah MatematikaDengan Pendekatan Open Ended Pada 

Subjek KMR 

Kriteria Tes 1 Tes 2 

Kefasihan  : 

Siswa menghasilkan beberapa 

jawaban yang beragam dan 

benar terhadap suatu masalah 

yang diberikan. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

beberapa jawaban yang beragam dan 

benar, sehingga KMR tidak memenuhi 

kriteria kefasihan. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

beberapa jawaban yang beragam 

dan benar, sehingga KMR tidak 

memenuhi kriteria kefasihan. 

Kelenturan : 

Siswa menggunakan beberapa 

cara penyelesaian untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

yang diberikan 

 

KMR tidak dapat menggunakan 

beberapa cara untuk menemukan 

penyelesaian suatu masalah yang 

diberikan. 

 

KMR tidak dapat menggunakan 

beberapa cara untuk menemukan 

penyelesaian suatu masalah yang 

diberikan. 

Keaslian : 

Siswa menghasilkan jawaban 

bernilai benar yang tidak 

biasa atau baru jika 

dibandingkan dengan siswa 

dengan tingkat sebayanya. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

jawaban yang bernilai benar dan yang 

tidak biasa dilakukan teman 

sebayanya maka dapat dikatakan 

KMR dikatakan tidak memenuhi 

kriteria keaslian. 

 

KMR tidak dapat menghasilkan 

jawaban yang bernilai benar dan 

yang tidak biasa dilakukan teman 

sebayanya maka dapat dikatakan 

KMR dikatakan tidak memenuhi 

kriteria keaslian. 

Keterincian : 

Siswa mampu memecahkan 

masalah matematika dengan 

menambah dan memerinci 

informasi dari suatu objek, 

gagasan, atau situasi yang 

terdapat dalam masalah yang 

diberikan 

 

KMR dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menambah rincianinformasi dengan 

menggambarkan persamaan yang 

telah dibuat. 

 

 

KMR dapat menambah atau 

memerinci masalah dengan 

menggambarkan segitiga yang telah 

dibuat. 
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Kepekaan :  

Siswa mampu menjelaskan 

maksud dari soal yang 

diberikan 

 

KMR dapat menjelaskan maksud dari 

masalah yang diberikan,  

 

KMR dapat menjelaskan maksud 

dari masalah yang diberikan. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Kelompok Kemampuan Matematika Tinggi (KMT) 

Siswa berkemampuan matematika tinggi memenuhi lima criteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, kelenturan, 

keaslian, elaborasi, dan kepekaan. Siswa berkemampuan matematika tinggi memenuhi kefasihan karena bisa 

menunjukkan jawaban yang berbeda dan benar. Dapat memberikan beberapa cara yang berbeda dan benar 

sehingga memenuhi criteria kelenturan. Siswa yang berkemampuan matematika tinggi memenuhi kriteria 

keaslian karena dapat menghasilkan jawaban bernilai benar yang tidak biasa atau baru jika dibandingkan 

dengan siswa dengan tingkat sebayanya. Memenuhi kriteria keterincian karena dapat memerinci informasi 

dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang terdapatdalammasalah yang diberikan. Siswa yang 

berkemampuan matematika tinggi dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan sehingga memenuhi 

criteria kepekaan. 

2. Kelompok Kemampuan Matematika Sedang (KMS)  

Siswa berkemampuan matematika sedang memenuhi tiga kriteria berpikir kreatif yaitu kefasihan, elaborasi, 

dan kepekaan. Memenuhi criteria kefasihan karena bisa menunjukkan jawaban yang berbeda dan benar. 

Memenuhi criteria keterincian karena dapat memerinci informasi dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang 

terdapat dalam masalah yang diberikan. Kelompok kemampuan matematika sedang memenuhi criteria 

kepekaan karena dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan 

3. Kemampuan Matematika Rendah (KMR)  

Siswa berkemampuan matematika rendah memenuhi dua kriteria kemampuan berpikir kreatif yaitu elaborasi 

dan kepekaan. Siswa berkemampuan matematika rendah dapat menambah atau memerinci masalah dengan 

menambah rincian informasi dari suatu objek, gagasan, atausituasi yang terdapat dalam masalah yang 

diberikan, sehingga memenuhi kriteria keterincian. Siswa berkemampuan matematika rendah memenuhi 

criteria kepekaan karena dapat menjelaskan maksud dari soal yang diberikan. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut. 

1. Siswa diberikan soal atau masalah yang memiliki beragam solusi dan jawaban, sehingga dapat 

memunculkan kreativitas siswa. 

2. Peneliti menyarankan supaya pendidik mendorong siswa untuk lebih memahami konsep dari persamaan 

garis lurus. 

3. Peneliti menyarankan untuk penelitian yang lain hendaknya lebih mengembangkan dan menulis pedoman 

wawancara yang benar-benar memfokuskan pada kemampuan berpikir kreatif. 

4. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih mengembangkan pada materi yang lain agar bisa 

berguna pada proses pendidikan 

5. Peneliti menyarankan bagi sekolah untuk menggunakan pendekatan open ended  yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah tersebut. 

. 
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