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KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN ADVERSITY QUOTIENT 

SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN OPEN ENDED 

Abstrak 

Berpikir kreatif dan Adversity Quotient (AQ) menjadi pokok masalah di dalam 

belajar matematika. Guru akan memperoleh wawasan yang luas apabila 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif dan AQ siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif dan AQ siswa melalui 

pembelajaran open ended. Pada siswa yang akan dianalisis dikategorikan: a) 

kemampuan berpikir kreatif dan AQ siswa tinggi; b) kemampuan berpikir kreatif 

dan AQ siswa sedang; dan c) kemampuan berpikir kreatif dan AQ siswa rendah. 

Hal-hal yang peneliti lakukan pada saat penelitian adalah: memberikan tes 

berbasis masalah terbuka atau open ended, memberikan angket AQ, menentukan 

sampel sebagai wakil dari populasi; dan melakukan wawancara. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: 1) Siswa berkemampuan kreatif rendah dan kategori AQ 

quitters dalam memecahkan masalah harus memahami ulang; 2) Siswa 

berkemampuan kreatif sedang dan kategori AQ campers dalam memecahkan 

masalah dapat memahami dengan baik walaupun harus memahami ulang; 3) 

Siswa berkemampuan kreatif tinggi dan kategori AQ climbers dapat memahami 

masalah dengan baik dan semangat menyelesaikan tantangan baru. 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kreatif; adversity quotient; pembelajaran open 

ended. 

Abstract 

Creative thinking and Adversity Quotient (AQ) became a problem in the study of 

mathematics. Teacher will gain broad insight when they know the creative 

thinking ability and AQ student. This research aims to analyze a students creative 

thinking ability and AQ of students through an open ended study. The students to 

be analyzed is categorized: a) high students with creative thinking and AQ ability; 

b) students with creative and AQ abilities; c) low students with creative thinking 

and AQ ability. Things that researchers do during research are: giving open ended 

test based problems, give an AQ questionnaire, selecting samples as 

representative of the population, and do an interview. The result of this study are: 

1) low creative students and the AQ quitters category in solving problems must 

re-understand; 2) moderate and creative students and the AQ campers category of 

problem solving can understand well although having to rethink the issue; 3) 

students high creative and AQ categories can understand problems well and fight 

the challenge. 

Key words: creative thinking, adversity quotient, open ended learning. 

1.  PENDAHULUAN  

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang begitu penting dalam upaya 

mencerdasakan kehidupan bangsa dan negara. Adanya pendidikan yang 

bermutu akan dapat membangun keunggulan dalam menghadapi persaingan 
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global yang setiap hari semakin menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan. 

Pendidikan sebagai faktor utama yang berarti dalam kehidupan manusia 

memiliki sifat mutlak yang berarti pendidikan wajib dilaksanakan dalam aspek 

kehidupan manusia baik secara pribadi, kelompok, keluarga serta berbangsa 

dan bernegara sekalipun. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional 

pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.  

Namun kenyataannya kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari 

harapan. Dari kenyataan itu maka harus ada upaya memperbaiki proses 

pembelajaran. Karena mulai sejak dini kita harus bisa menciptakan generasi 

muda yang berkualitas serta meningkatkan mutu sumber daya manusia. Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, proses di dalam belajar mengajar harus 

dibenahi dengan baik karena pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan 

oleh kualitas pemrosesan dan pengelolaannya. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah melakukan inovasi dalam belajar mengajar. Pendidik 

diharuskan mampu mengaktualisasikan semua sumber belajar yang tersedia 

guna mewujudkan proses pembelajaran yang nyaman dan kondusif untuk 

siswa. Tarmidi dan Lita (2005: 20) menjelaskan bahwa proses interaksi siswa 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar disebut 

belajar mengajar.  

Terciptanya kondisi yang nyaman akan mempermudah siswa dalam 

mencapai suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Setelah siswa melalui proses 

belajar mengajar diharapkan siswa mampu memiliki perubahan sikap kearah  

yang lebih baik dari sebelumnya. Sasono (2009: 23) mengemukakan apabila 

siswa belajar matematika akan mempunyai tujuan diantaranya mempunyai 

sikap, nilai teliti, lebih berhati-hati, cermat, cerdas, membangun ketangkasan, 

menngkatkan keterampilan, dan aktif. Peran aktif dari seorang pengajar sebagai 
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pelaksana pendidikan akan sangat penting dan segala perubahan sikap akan 

dapat terwujud. Tujuan yang telah dipaparkan oleh Sasono (2009: 23) dapat 

terwujud apabila dalam pembelajaran matematika menggunakan pemecahan 

masalah, karena proses pembelajaran ini merupakan inti pembelajaran dari 

pemecahan masalah. Perlu adanya pengembangan keterampilan memahami 

masalah, membuat model matematika yang tepat, dapat menyelesaikan setiap 

permasalahan, dan menafsirkan solusi yang di peroleh untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran yang dapat 

memunculkan ide kreatif siswa, guru diharuskan mempunyai kemampuan 

dalam menggunakan fasilitas pendukung dengan pemberian soal terbuka atau 

open ended ke siswa.   

Siswa diminta mengembangakan dari metode, cara, sampai pendekatan 

yang berbeda dalam menjawab sebuah masalah yang telah diberikan dan tidak 

berorientasi pada hasil akhirnya merupakan beberapa penerapan permasalahan 

open ended pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satu maksud siswa 

dihadapkan dengan permasalahan open ended yaitu agar siswa lebih paham 

cara bagaimana kita bisa menghasilkan suatu jawaban, bukan hanya tahu 

jawaban akhirnya saja (Sariningsih & Herdiman, 2017). Kita ketahui bahwa di 

permasalahan open ended, terdapat lebih dari satu jawaban benar atau 

mengandung beragam cara untuk memperoleh jawaban yang benar. Dengan 

begitu siswa akan bisa menuangkan idenya secara bebas dan dapat melatih 

kemampuan berpikir kreatif dan adversity quotient siswa.  

Berpikir kreatif masih menjadi isu yang hangat dan menarik di kalangan 

para peneliti. Di pandang dari sisi prosesnya berpikir kreatif merupakan respon 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode yang sesuai. 

Secara umum aktivitas seseorang dalam belajar matematika adalah berpikir, 

maka kreativitas di dalam matematika mengarah ke kemampuan berpikir 

kreatif. Kombinasi antara berpikir logis dan berpikir divergen didasarkan 

intuisi merupakan berpiki kreatif dalam matermatika menurut beberapa ahli, 

tetapi alam kesadaran memperlihatkan kefashan, kebaruan, dan fleksibilitas 

(Pehkonen, 1992; Kurtetskii, 1976; Silver, 1997). Proses berpikir kreatif ini 
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dimulai dari siswa yang mengetahui ada atau tidaknya masalah sampai dengan 

mengomunikasikan hasil dari pemikiran atas solusi yang diperoleh. Siswono 

(2004) menguraikan bahwa aspek fluency, flexibility, dan originality 

ditekankan pada kemampuan berpikir kreatif. Kreativitas adalah proses yang 

berasal dari 1) Mengetahui adanya masalah, adanya kesenjangan informasi, 

beberapa unsur yang hilang, 2) Memahami masalah, 3) Membuat dugaan serta 

merumuskan hipotesis, 4) Menguji hipotesis dan evaluasi, 5) 

Mengomunikasikan hasilnya, Torrance (1974). 

Cara siswa mengatasi kesulitan yang ada dapat menentukan keberhasilan 

siswa dalam pembelajaran. Menjadi hal yang wajar apabila dalam kehidupan 

ini terlebih di dunia pendidikan apabila terdapat siswa yang memiliki tingkat 

kecerdasan tinggi disbanding dengan siswa yang lain. Setiap siswa mempunyai 

kecerdasan yang beragam. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan 

bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan yang ada, jenis kecerdasan yang 

biasa dipergunakan yaitu adversity quotient.  Dalam kamus bahasa Inggris 

adversity mempunyai arti kemalangan dan kesengsaraan, sedangkan quotient 

mempunyai arti kemampuan atau kecerdasan. Stoltz (2000) mengemukakan 

bahwa dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang, akan timbul kemampuan 

dalam mengamati dan mengolah kesulitan sehingga menjadi sebuah tantangan 

untuk diselesaikan yang dinamakan dengan adversity quotient. Untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajar, adversity quotient juga sangat mendukung 

keberhasilan siswa.  Siswa yang mempunyai adversity quotient lebih tinggi 

disbanding yang lan akan lebih mampu mengatasi kesulitan atau permasalahan 

yang sedang dihadapi. Akan berbeda pula apabila menganggap kesulitan 

sebagai akhir dari perjuangan, biasanya bagi siswa dengan tingkat adversity 

quotient lebih rendah akan menyebabkan prestasi belajar juga menjadi rendah.  

Stolz (2000) mengibaratkan bahwa kehidupan ini seperti mendaki 

gunung. Maka, Stolz membagi tipe Adversity Quotient (AQ) ini menjadi 3 

yaitu tipe climbers atau tinggi merupakan individu yang berani berkembang 

karena berani mengatasi rasa takut pada dirinya dan berani untuk mengambil 

sebuah resiko; tipe campers atau sedang merupakan individu yang memiliki 
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kemampuan dalam perubahan namun terbatas terutama pada perubahan yang 

besar. Selama mereka berada pada zona aman, maka mereka akan menerima 

segala perubahan yang ada bahkan mereka berani mengusulkan beberapa ide 

yang bagus; tipe quitters atau rendah merupakan idividu yang cenderung tidak 

mau berkembang dan menolak tantangan atau masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

tingkat kemampuan berpikir kreatif dan adversity quotient siswa SMP kelas 

VIII melalui pembelajaran open ended. Sehingga tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa dan adversity 

quotient siswa melalui pembelajaran open ended.  

 

2.  METODE 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan dari 

penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian di lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini berusaha 

menggambarkan keadaan sebenarnya (Moleong, 2008: 6). Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan gambaran agar lebih jelas dan 

terperinci perihal kemampuan berpikir kreatif dan adversity quotient siswa 

melalui pembelajaran open ended. Penelitian ini dilakukan di salah satu 

sekolah di Kabupaten Sragen yaitu Mts N 2 Sragen dengan subjeknya yaitu 

siswa kelas VIII yang sebelumnya telah menempuh materi sistem koordinat 

kartesius. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain deskripstif. 

Penelitian deskriptif kualitatif lebih memperhatikan bagian kualitas, 

karakteristik dan juga keterkaitan pada kegiatan, penelitian ini ditujukan guna 

menjelaskan segala sesuatu yang ada baik yang bersifat alami hingga rekayasa 

manusia Sukmadinata (2011: 73). Pengumpulan data untuk variabel 

kemampuan berpikir kreatif diperoleh dari hasil tes soal open ended dan 

variabel adversity quotient diperoleh dari pemberian angket kepada subjek. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah siswa diberi soal dan angket adversity quotient, hasil jawaban tiap 

siswa di analisis oleh peneliti. Dari hasil analisis jawaban tes, angket, dan 

wawancara kita ketahui bahwa: Dua subjek diambil dari siswa berkemampuan 

kreatif tinggi yaitu S3 dan S4 yang memiliki pengukuran adversity quotient 

dengan skor 168 dan 152, dua subjek S1 dan S2 diambil sebagai wakil dari 

siswa berkemampuan kreatif sedang yang memiliki pengukuran adversity 

quotient dengan skor 132 dan 114, serta 2 subjek sebagai wakil dari siswa 

berkemampuan kreatif rendah yaitu S5 dan S6 yang memiliki pengukuran 

adversity quotient dengan skor 107 dan 98. Berikut adalah hasil analisisnya:  

Dari permasalahan yang diberikan, S3 dan S4 dari kategori tinggi dalam 

berpikir kreatif menuliskan apa yang telah diketahui dan merumuskan masalah 

dengan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Dari kedua 

subjek ini memiliki ide yang beragam salah satunya mampu memberikan cara 

lain untuk mengerjakan soal.  Kemampuan dalam memecahkan setiap masalah 

untuk subjek AQ tipe climbers yang dimiliki S3 dan S4 dapat memecahkan 

masalah dengan cara menyederhanakan masalah lalu melakukan permisalan 

dari apa yang diketahui sesuai dengan soal. Wawancara leih dalam juga 

dilakukan guna memperoleh analisis dalam proses berpikir kreatif siswa. Hal 

ini dilakukan guna mengorek apakah yang siswa pikirkan sesuai dengan apa 

yang mereka tulis. Dari mulai membaca soal, siswa kategori tinggi (S3 dan S4) 

dapat langsung memahami apa yang dimaksud pada soal. Mereka berencana 

membuat permisalan rumus yang sesuai untuk mencari pola ke-12 pada 

permasalahan pertama. Selain itu salah satu dari subjek mampu memberikan 

cara lain untuk menyelesaikannya tanpa mengubah jawaban benar. Berikut 

adalah hasil jawaban salah satu siswa. 
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Gambar 1. Contoh Jawaban Siswa 

Siswa yang memiliki kemampuan sedang yaitu S1 dan S2 pada awalnya 

belum sepenuhnya memahami permasalahan, namun setelah membaca ulang 

dan seskali melihat contoh, mereka mulai paham. Analisis kemampuan dalam 

memecahkan permasalahan tiap subjek berbeda-beda. Seperti AQ tipe campers 

yang dimiliki S1 dan S2 didapat bahwa tipe ini belum mampu memeriksa 

kembali jawaban yang ia peroleh. Dari hal tersebut terlihat bahwa tipe campers 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan hanya hampu memeriksa 

kembali dengan cara menghitung ulang. Padahal dengan cara menghitung 

ulang perhitungan tidak sepenuhnya dapat mendeteksi kesalahan dalam proses 

mencari penyelesaian dengan benar. Tingkat kemampuan memecahkan 

masalah maupun kemampuan berpikir kreatif siswa yang menjadi subjek 

penelitian ini termasuk ke dalam baik.  

S5 dan S6 dari kategori rendah dalam kemampuan berpikir kreatif masih 

membutuhkan bantuan karena kurang memahami apa yang dimaksud dalam 

soal. Kemampuan adversity quotient pada subjek S5 dan S6 ini masuk kategori 

quitters, terlihat bahwa pada saat pengerjaan soal mereka hanya mampu 

menghitung ulang penyelesaian yang telah dikerjakan dengan memeriksa 

kembali. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyusun kemampuan berpikir 

kreatif dan kemampuan adversity quotient siswa untuk setiap kategori setelah 

diberikan permasalahan terbuka atau open ended pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kemampuan Berpikir Kreatif dan Adversity Quotient Siswa 

Kategori Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Kemampuan Adversity 

Quotient 

Tinggi Siswa dapat memahami 

permasalahan dan mereka 

dapat memperkirakan solusi 

dari permasalahan yang 

diberikan, kemudian menyusun 

rencana, melaksanakan rencana 

tersebut serta mengevaluasi 

jika terjadi hambatan dalam 

memperoleh solusi. Mereka 

mampu mengomunikasikan ide 

mereka baik secara lisan 

maupun tertulis dengan jelas, 

runtut, dan tepat. 

Bagian dari rencana untuk 

memecahan masalah siswa 

adalah mampu 

menyederhanakan masalah 

dengan melakukan pemisalan 

pada data yang diketahui 

sesuai dengan soal. Siswa 

pantang menyerah dalam 

menghadapi tantangan atau 

hal baru yang diberikan. 

Sedang Siswa dapat memahami 

masalah dan dapat 

memperkirakan solusinya, 

menyusun rencana dan 

melaksanakan rencana 

tersebut, namun ketika 

menemui kendala dalam 

menjalankan rencana mereka 

mudah menyerah bahkan 

membatalkan rencana yang 

telah mereka susun. 

Siswa hanya mampu 

melaksanakan rencana, 

karena pada tahap memeriksa 

kembali hanya mampu 

memeriksa kembali hasil dan 

menyimpulkan hasil 

penyelesaian sehingga 

kurang mampu memeriksa 

kembali dengan baik. 

Rendah Siswa sulit untuk memahami 

permasalahan dan 

memperkirakan solusinya. 

Ketika mereka menyusun 

rencana penyelesaian mereka 

tidak tahu apakah cara yang 

mereka berikan sudah benar 

dan tepat atau belum. 

Siswa dalam memecahkan 

masalah mampu memahami 

masalah dengan menuliskan 

apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dan 

menjelaskan masalah dengan 

kalimat nya sendiri. 

 

4.  PENUTUP 

Keterampilan siswa merupakan sesuatu yang tidak hanya dapat kita nilai tetapi 

sesuatu yang perlu kita pelajari juga. Siswono (2004) percaya bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa tidak hanya dapat di deskripsikan hanya 

dengan memberikan tingkatan pada respon yang telah diberikan tanpa 

memandang dari perspektif lain. Seorang anak dituntut bisa meningkatkan 
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kemampuan berpikir kreatifnya demi menghadapi jaman seperti sekarang. 

Dalam pembelajaran matematika, seorang pengajar maupun peneliti dapat 

melakukan banyak hal terkait dengan keterampilan, salah satunya 

mengembangkan pembelajaran yang melibatkan pemikiran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan kemampuan adversity 

quotient. Guru dapat memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa untuk 

mengeksplorasi berbagai macam jawaban maupun cara penyelesaian dengan 

memperhatikan aspek kelancaran, keluwesan, maupun keaslian. Guru ataupun 

peneliti juga dapat melatih dan membimbing siswa dalam setiap menyelesaikan 

masalah, karena setiap siswa mempunyai perbedaan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah. Melalui pembelajaran open ended siswa dibiasakan 

mengerjakan soal dengan banyak jawaban benar atau banyak strategi yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran-saran yaitu penelitian 

ini merupakan salah satu contoh cara untuk menganalisis berpikir kreatif dan 

adversity quotient siswa. Hanya menunjukkan beberapa contoh kecil saja. 

Perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih memperdalam analisis 

serta menambah kategorinya.  
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