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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa siswa kelas V SDN 

Tegalrejo 02 Salatiga dalam menyelesaikan soal Open Ended pada materi pecahan.Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif Subjek dalam penelitian meliputi semua siswa kelas V SDN Tegalrejo 02 Salatiga 

1 tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri dari 30 siswa, 20 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Teknik 

pegambilan subjek dilakukan secara snowball. Berdasarkan hasil analisisdata, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

terdapat 18 subjek (60%) yang termasuk dalam TKBK 0 (tidak kreatif);(2) terdapat 9 subjek (30%) yang 

termasuk dalamTKBK 1 (kurang kreatif); (3) terdapat 3 subjek (10%)yang termasuk dalam TKBK 2 (cukup 

kreatif); (4)terdapat 0 subjek (0%) yang termasuk dalam TKBK 3 (kreatif); dan (5) terdapat 0 subjek (0%) yang 

termasuk dalam TKBK 4 (sangat kreatif). 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pokok yang memegang peranan penting dalam hal 

kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 yang menyatakan  bahwa 

penguasaan matematika tidak hanya sebatas penguasaan fakta dan prosedur matematika serta 

pemahaman konsep, tetapi juga berupa kemampuan proses matematika siswa seperti 

penalaran, komunikasi, koneksi matematika, kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, kreatif, kemampuan bekerjasama dan pemecahan masalah. Dalam dunia pendidikan, 

terutama dalam pelajaran matematika kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah 

mendapat perhatian yang cukup besar, hal ini terlihat pada upaya pengambilan kebijakan 

untuk memasukkan kedua komponen ini ke dalam kegiatan pendidikan, antara lain dalam 

penyusunan kurikulum, penyiapan perangkat pembelajaran, dan rancangan strategi 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreatif dan kemampuan 

memecahkan masalah (Darminto, 2010). 

Pemecahan masalah menurut polya adalah suatu usaha untuk menemukan jalan keluar 

dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera (Nuralam, 

2009). Pemecahan masalah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif (Yuanita, 2009). Berpikir kreatif adalah 
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