
IDENTIFIKASI TINGKAT BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM MEMECAHKAN 

MASALAH MATEMATIKA MELALUI TIPE SOAL OPEN ENDED PADA MATERI 

PECAHAN KELAS V DI SDN TEGALREJO 02 SALATIGA 

 

Ricka Ristiani, Novisita Ratu, Erlina Prihatnani  

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 

e-mail : ricka_riztian@yahoo.com 

 

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). 

 

Kata kunci: Soal open ended, Kemampuan Berpikir Kreatif, Pecahan, Masalah Matematika,  

Pemecahan Masalah 

 

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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kemampuan siswa dalam menghasilkan banyak kemungkinan jawaban dan cara dalam 

memecahkan masalah (Kurniasari, 2013). Kemampuan berpikir kreatif merupakan potensi 

yang dimiliki oleh setiap manusia, namun yang membedakan adalah tingkatannya. Getzels 

dan Jackson (Silver, 1997) mengemukakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan 

berpikir kreatif, yakni dengan masalah terbuka. Masalah terbuka(open ended) dalam 

matematika merupakan masalah yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki 

beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar dan terdapat banyak cara untuk mencapai 

solusi tersebut (Poppy, 2002). Masalah terbuka menuntut siswa untuk dapat melihat suatu 

masalah dari berbagai macam persepsi sehingga memungkinan beragam jawaban benar baik 

dipandang dari cara maupun hasil. Febriani (2013) dan Kurniasari (2013) dalam 

penelitiannya menunjukkan rata-rata persentase kemampuan berpikir kreatif siswa termasuk 

ke dalam kategori rendah. Hal ini di sebabkan dalam pembelajaran matematika sebagian 

besar guru masih memberikan masalah tertutup hanya menuntut kemampuan prosedural dari 

siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas V SDN Tegalrejo 02 

Salatiga, guru tersebut belum menggunakan masalah soal terbuka (open ended) dalam 

pembelajaran matematika. Guru menyajikan masalah masih berpedoman dari buku. Masalah 

yang terdapat dalam buku pada umumnya adalah masalah yang hanya mempunyai satu 

jawaban benar. Jarang sekali ditemukan masalah matematika yang menuntut penyelesaian 

berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi apakah dengan pembelajaran yang sudah 

dilakukan selama ini di SDN Tegalrejo 02 Salatiga yang dalam penyajian masalah 

matematika hanya menggunakan soal tertutup telah dapat membekali siswa untuk memiliki 

kategori kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. Salah satu materi yang diajarkan di sekolah 

adalah materi pecahan. Materi pecahan merupakan salah satu materi berpotensi sebagai 

sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif karena terdapat beragam 

representasi untuk menyajikannya ke dalam bentuk soal (Mahmudi, 2009). Akan tetapi belum 

semua guru dalam pembelajaran pada materi pecahan menyajikan kedalam bentuk soal open 

ended. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengidentifikasi tingkat berpikir kreatif 

siswa kelas V SDN Tegalrejo 02 Salatiga dalam memecahkan masalah matematika dengan 

tipe soal open ended. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan tipe soal open ended pada 

materi pecahan di kelas V SD Negeri Tegalrejo 02 Salatiga. 

 

METODE PENELITIAN 



Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan 

data kualitatif dan dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci 

mengenai proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah terbuka (open ended) pada 

materi pecahan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Tegalrejo 02 Salatiga. 

pengambilan subyek sumber data dilakukan secara snowball yang terdiri dari 30 siswa, 20 

siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah 

soal open ended dan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu 

metode tes dan metode wawancara.Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis data hasil tes masalah openended dan analisis data wawancara. Analisis data 

dari soal open ended dilakukan dengan memperhatikan indikator kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. Analisis dilakukan pada jawaban dan langkah-langkah penyelesaian yang 

digunakan siswa. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui persentase siswa yang 

memenuhi tingkat 4 (sangat kreatif), tingkat 3 (kreatif), tingkat 2 (cukup kreatif), tingkat 1 

(kurang kreatif) dan tingkat 0(tidak kreatif). Menghitung persentase banyaknya siswa pada 

setiap tingkat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

1. Tingkat 4 (sangat kreatif)  = 
                                         

                    
        

 

2. Tingkat 3 (kreatif)   =  
                                   

                    
        

 

3. Tingkat 2 (cukup kreatif)  = 
                                        

                    
        

 

4. Tingkat 1 (kurang kreatif)   = 
                                          

                    
        

 

5. Tingkat 0 (tidak kreatif)   = 
                                        

                    
        

Setelah melakukan identifikasi tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa sesuai 

dengan rumus tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa yang dikembangkan oleh Siswono, 

kemudian dilakukan wawancara. Kemudian dilakukan wawancara terhadap subjek 

terpilih.Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data digunakan triangulasi. Penelit 

imelakukan triangulasi pada data hasil tes siswa. Halini bertujuan untuk memeriksa 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain luar data untuk mengecek data yang 

diperoleh (Sudiwiyanti 2008:33). Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi metode. Triangulasi dengan metode yang dilakukan adalah dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan soal tes pemecahan masalah terbuka (open ended). 

Wawancara dilakukan untuk setiap satu soal tes sehingga dapat diperoleh tingkat berpikir 

siswa dari setiap soal yang diberikan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang sama 

dan subjek yang sama sesuai dengan masing-masing tipe soal tes. Jika hasil wawancara 



sesuai dengan jawaban pada soal tes maka dapat ditarik kesimpulan tentang kecenderungan 

tingkat berpikir siswa dalam memecahkan masalah terbuka (open ended). Jika hasil 

wawancara berbeda dengan jawaban tes maka siswa tersebut diberi tes lagi dengan soal yang 

setara kemudian dilakukan wawancara kembali. Hasil wawancara kedua dibandingkan 

dengan hasil tes wawancara pertama. Jika hasilnya sama maka hasil wawancara kedua 

dibandingkan dengan jawaban tes pertama kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

tes.  

Hasil wawancara berupa data kualitatif yang sudah diperiksa keabsahannya kemudian 

dianalisis dengan langkah-langkah pertama mereduksi data. Reduksi data dilakukan setelah 

membaca, mempelajari dan memahami hasil wawancara. Reduksi data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

dan penyederhanaan data mentah di lapangan tentang tingkat berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah terbuka (open ended). Selanjutnya Pemaparan data. Pemaparan data 

meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data yaitu menuliskan kumpulan data yang 

terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Pemaparan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengklasifikasian dan identifikasi 

berdasarkan tiga ciri produk berpikir kreatif yaitu kebaruan, fleksibilitas, dan kefasihan, siswa 

dikategorikan pada tingkat kemampuan berpikir kreatif yang terdiri dari lima tingkat, yaitu 

sangat kreatif, kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif. Dan yang terakhir 

menarik kesimpulan atau verifikasi.Tingkat berpikir kreatif siswa dalam memecahkan 

masalah terbuka (open ended) pada setiap kelompok disimpulkan berdasarkan pemaparan 

data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kategori tingkat kemampuan berpikir kreatif 0 (tidak kreatif)pada soal nomor 1 

sebanyak 21 subyek, nomor 2 sebanyak 17 subyek, nomor 3 sebanyak 20 subyek, nomor 4 

sebanyak 19 subyek, dan nomor 5 sebanyak 21 subyek. Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa 

siswa yg tergolong dalam kategori siswa tidak kreatif sebanyak 18 subjek (60%). Dalam 

kategori ini siswa tidak memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Siswa yang termasuk dalam kategori tingkat kemampuan berpikir 

kreatif 1 (kurang kreatif) pada soal nomor 1 sebanyak 8 subyek, nomor 2 sebanyak 10 

subyek, nomor 3 sebanyak 8 subyek, nomor 4 sebanyak 9 subyek, dan nomor 5 sebanyak 6  

subyek. Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa siswa yg tergolong dalam kategori siswa kurang 

kreatif sebanyak 9 subjek (30%). Dalam kategori ini siswa hanya memenuhi satu indikator 



berpikir kreatif yaitu kefasihan atau fleksibilitas. Siswa yang termasuk dalam kategori tingkat 

kemampuan berpikir kreatif 2 (cukup kreatif) pada soal nomor 1 sebanyak 1 subyek, nomor 2 

sebanyak 3 subyek, nomor 3 sebanyak 2  subyek, nomor 4 sebanyak 2 subyek, dan nomor 5 

sebanyak 3  subyek.Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa siswa yg tergolong dalam kategori 

siswa cukup kreatif sebanyak 3 subjek (10%).dalam kategori ini siswa hanya memenuhi satu 

indikator berpikir kreatif yaitu kebaruan atau kefasihan dan fleksibilitas. Siswa yang 

termasuk dalam kategori tingkat kemampuan berpikir kreatif 3 ( kreatif) pada soal nomor 1 

sebanyak 0 subyek, nomor 2 sebanyak 0 subyek, nomor 3 sebanyak 0  subyek, nomor 4 

sebanyak 0 subyek, dan nomor 5 sebanyak 0  subyek. Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa siswa 

yg tergolong dalam kategori siswa kreatif sebanyak 0 subjek (0%). Siswa yang termasuk 

dalam kategori kreatif adalah siswa yang memenuhi dua indikator berpikir kreatif yaitu 

kebaruan dan kefasihan atau kebaruan dan fleksibilitas. Siswa yang termasuk dalam kategori 

tingkat kemampuan berpikir kreatif 4 (Sangat kreatif) pada soal nomor 1 sebanyak 0 subyek, 

nomor 2 sebanyak 0 subyek, nomor 3 sebanyak 0 subyek, nomor 4 sebanyak 0 subyek, dan 

nomor 5 sebanyak 0  subyek. Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa siswa yg tergolong dalam 

kategori siswa sangat kreatif sebanyak 0 subjek (0%). Siswa yang termasuk dalam kategori 

kreatif adalah siswa yang memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kebaruan, 

kefasihan dan fleksibilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dibahas hasil penelitian tingkat 

berpikir kreatif siswa sebagai berikut. 

1. Terdapat 18 subyek (60%) yang termasuk dalam TKBK 0 (tidak kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 0 adalah siswa yang tidak memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan ,fleksibilitas, dan kebaruan. Dari siswa yang berada pada tingkat 

ini, dipilih 4 siswa AS, DV, DF, dan MR untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang 

diperoleh dari hasil wawancara keempat subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa 

tidak dapat menemukan jawaban dan cara lain. Siswa tidak memenuhi kriteria kefasihan 

karena siswa tidak dapat memberikan jawaban soal yang beragam dan benar. Selain itu, 

kriteria fleksibilitas juga tidak terpenuhi karena siswa tidak dapat menyelesaikan soal 

dengan cara lain yang berbeda siswa hanya memberikan satu cara dan satu jawaban. Siswa 

juga tidak memenuhi kriteria kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab soal dengan 

cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya yaitu mencari dua pecahan 

dengan penyebut yang sama. 



2. Terdapat 9 subyek (30%) yang termasuk dalam TKBK 1 (kurang kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 1 adalah siswa yang hanya memenuhi satu indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan atau fleksibilitas. Dari siswa yang berada pada tingkat ini, di pilih 4 

siswa KA, VI, AR, TT untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang diperoleh dari hasil 

wawancara keempat subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa hanya dapat 

memberikan jawaban soal yang beragam dan benar.Siswa tidak memenuhi kriteria 

fleksibilitas karena siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan cara lain yang berbeda. 

Selain itu siswa juga tidak memenuhi kriteria kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab 

soal dengan cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya. 

3. Terdapat 3 subyek (10%) yang termasuk dalam TKBK 2 (cukup kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 2 adalah siswa yang memenuhi satu indikator berpikir kreatif yaitu 

kebaruan atau kefasihan dan fleksibilitas.Dari siswa yang berada pada tingkat ini di pilih 3 

siswa DH dan SN untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang diperoleh dari hasil 

wawancara kedua subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa memenuhi kriteria 

kefasihan karena siswa dapat memberikan jawaban soal yang beragam dan benar. Selain 

itu fleksibilitas juga terpenuhi karena siswa dapat menyelesaikan soal dengan cara lain 

yang berbeda. Siswa tidak memenuhi kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab soal 

dengan cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya. 

PENUTUP 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Tingkat kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas V SDN Tegalrejo 02 Salatiga sebagai berikut. 

1. Terdapat 18 subyek (60%) yang termasuk dalam TKBK 0 (tidak kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 0 adalah siswa yang tidak memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan ,fleksibilitas, dan kebaruan. Dari siswa yang berada pada tingkat 

ini, dipilih 4 siswa AS, DV, DF, dan MR untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang 

diperoleh dari hasil wawancara keempat subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa 

tidak dapat menemukan jawaban dan cara lain. Siswa tidak memenuhi kriteria kefasihan 

karena siswa tidak dapat memberikan jawaban soal yang beragam dan benar. Selain itu, 

kriteria fleksibilitas juga tidak terpenuhi karena siswa tidak dapat menyelesaikan soal 

dengan cara lain yang berbeda siswa hanya memberikan satu cara dan satu jawaban. Siswa 

juga tidak memenuhi kriteria kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab soal dengan 

cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya yaitu mencari dua pecahan 

dengan penyebut yang sama. 



2. Terdapat 9 subyek (30%) yang termasuk dalam TKBK 1 (kurang kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 1 adalah siswa yang hanya memenuhi satu indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan atau fleksibilitas. Dari siswa yang berada pada tingkat ini, di pilih 4 

siswa KA, VI, AR, TT untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang diperoleh dari hasil 

wawancara keempat subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa hanya dapat 

memberikan jawaban soal yang beragam dan benar.Siswa tidak memenuhi kriteria 

fleksibilitas karena siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan cara lain yang berbeda. 

Selain itu siswa juga tidak memenuhi kriteria kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab 

soal dengan cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya. 

3. Terdapat 3 subyek (10%) yang termasuk dalam TKBK 2 (cukup kreatif). Siswa yang 

termasuk dalam TKBK 2 adalah siswa yang memenuhi satu indikator berpikir kreatif yaitu 

kebaruan atau kefasihan dan fleksibilitas.Dari siswa yang berada pada tingkat ini di pilih 3 

siswa DH dan SN untuk di wawancara. Karakteristik siswa yang diperoleh dari hasil 

wawancara kedua subjek memberikan hasil yang sama yaitu siswa memenuhi kriteria 

kefasihan karena siswa dapat memberikan jawaban soal yang beragam dan benar. Selain 

itu fleksibilitas juga terpenuhi karena siswa dapat menyelesaikan soal dengan cara lain 

yang berbeda. Siswa tidak memenuhi kebaruan karena siswa tidak dapat menjawab soal 

dengan cara yang tidak biasa atau jarang ditemukan siswa seusianya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat 

mengemukakan saransebagai berikut. 

1. Soal open ended perlu diberikan kepada siswa agar terbiasa untuk mengerjakan soal-soal 

yang memiliki banyak cara atau jawaban sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa 

dapat berkembang. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis, hendaknya 

melakukan pengembangan pada subjek dan materi yang lain agar dapat memberikan 

banyak kontribusi terhadap pendidikan. 
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