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ABSTRAK 

Mulai dari bangun tidur, seorang siswa memikirkan waktu akan berangkat sekolah, uang saku 
yang ia terima, biaya naik angkutan, harga makanan di kantin, rute jalan terpendek ketika 
pulang sekolah dan masih banyak lagi semua berkaitan dengan matematika. Akan tetapi masih 
banyak siswa yang belum mengerti dan menyadari manfaat matematika dalam kehidupan sehari- 
hari. Aktivitas matematika yang kreatif memberi ruang seseorang mencipta sesuatu melalui 
matematika dan membuat sesuatu yangkompleks menjadi sederhana serta menghasilkan gagasan 
yang luar biasa terhadap matematika. Inilah seni berpikir kreatif dalam matematika. 
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PENDAHULUAN 

Anak-anak muda merupakan generasi 

penerus bangsa dan calon pengganti generasi 

tua saat ini. Generasi saat ini berkembang 

melalui bekal pendidikan yang telah diterima 

sebelumnya. Memperbaiki pendidikan pada 

generasi masa sekarang sama artinya dengan 

menyiapkan generasi muda agar mereka 

mendapatkan pengalaman belajar yang lebih 

baik sehingga mendukung mereka menyelesai- 

kan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika memiliki peran yang 

penting bagi kehidupan manusia. Mulai dari 

bangun tidur, seorang siswa memikirkan waktu 

akan berangkat sekolah, uang saku yang ia 

terima, biaya naik angkutan, harga makanan 

di kantin, rute jalan terpendek ketika pulang 

sekolah dan masih banyak lagi semua berkaitan 

dengan matematika. Akan tetapi masih banyak 

# siswa yang belum mengerti manfaat mate- 

matika dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika memang berisi konsep- 

konsep yang abstrak, tetapi konsep-konsep 

yang siswa pelajari hanya berhenti sebatas 

kajian pada teoritis saja. Oleh karena itu perlu 

adanya pembelajaran matematika yang benar- 

benar meningkatkan kemampuan siswa ber- 

pikir kreatif, kritis, logis dan analitis. Inilah seni 

dalam matematika yang memungkinkan kita 

untuk berpikir kreatif agar pembelajaran yang 

dituntut dalam tujuan pendidikan nasional 

tercapai khususnya pada mata pelajaran 

matematika. Seni berpikir kreatif dalam 

matematika tidak hanya berhenti pada konsep- 

konsep matematika yang abstrak, melainkan 

lebih pada penerapan, pengembangan dan 

penemuan ide matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

Potur & Barkul (2009) mendefinisikan 

berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan 
kognitif orisinil dan proses memecahkan 

masalah yang memungkinkan individu meng- 

gunakan intelegensinya dengan cara yang unik 

dan diarahkan menuju pada sebuah hasil. 
Kemampuan kognitif orisinil ini menekankan 

pada kemampuan kognitif seseorang untuk 
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