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KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL OPEN-ENDED  SISWA KELAS VII SMP 

MUHAMMADIYAH 2 MASARAN DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Abstrak 

Perbedaaan berpikir kognitif antara peserta didik laki-laki dan perempuan sangat 

terlihat dan mempengaruhi hasil belajar mereka. Salah satu pengaruh yang paling 

terlihat yaitu kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Tujuan penelitian 

pada artikel ini ada dua 1) Menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kreatif laki-laki dalam menyelesaikan masalah open-ended. 2) Menganalisis dan 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif perempuan dalam menyelesaikan 

masalah open-ended. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek 

penelitian siswa 63 orang siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Masaran. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tes, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data 

menggunakan triangulasi yaitu teknik dan sumber. Teknik analisis data menggunakan 

metode interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian pada artikel ini ada dua 1) Siswa laki-laki dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis tinggi mampu memahami soal dengan baik dan dapat 

menggunakan cara sendiri secara tepat, siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir 

kreatif matematis sedang hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu cara, dan 

siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir kreatif matematis rendah belum dapat 

menyelesaikan semua pertanyaan secara benar; 2) Siswa perempuan dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematis tinggi mampu mencari alternatif jawaban lain 

dan menjawab semua pertanyaan secara tepat, siswa perempuan dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis sedang  mampu memahami soal secara baik dengan 

menjawab soal secara sistematis, dan siswa perempuan dengan kemampuan berpikir 

kreatif matematis rendah hanya mampu menjawab satu soal dengan menggunakan 

cara yang sudah ada. 

Kata Kunci: Berpikir Kreatif, Gender, Soal Open-ended 

Abstract 

The difference in cognitive thinking between male and female learners is highly 

visible and affects their learning outcomes. One of the most visible influences is the 

creative thinking ability of mathematics learners. The purpose of the research in this 

article is two 1) Analyzing and describing the ability of creative thinking of men in 

solving open ended problems. 2) Analyze and describe women's creative thinking 

skills in solving open ended problems. This research is qualitative research with the 

research subject of 63 students of grade VII SMP Muhammadiyah 2 Masaran. Data 

collection is done with tests, interviews, and documentation. Data validation using 

triangulation is a technique and source. Data analysis techniques use interactive 

methods consisting of reduction, presentation, and drawing of conclusions. The 
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results of the study in this article are two 1) Male students with high mathematical 

creative thinking skills are able to understand the problem well and can use their own 

way appropriately, male students with mathematical creative thinking skills are only 

able to solve problems in one way, and male students with low mathematical creative 

thinking skills have not been able to solve all the questions correctly; 2) Female 

students with high mathematical creative thinking skills are able to find alternative 

answers and answer all questions appropriately, female students with mathematical 

creative thinking skills are able to understand the problem well by systematically 

answering questions, and female students with low mathematical creative thinking 

skills are only able to answer one question using existing means. 

Keywords: Creative thinking, Gender, Open-ended Problem. 

1. PENDAHULUAN 

Berbagai definisi telah diusulkan oleh para ahli berkaitan dengan konsep kreatif. 

Meskipun ada hal baru yang terjadi, tetapi untuk menjadi kreatif tidaklah cukup. 

Karena selain adanya hal baru, kreativitas harus memunculkan hal yang bersifat 

praktis (practical), solusi yang tidak biasa (unusual) tetapi berguna (useful). Dari 

uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kreativitas yang dimiliki seseorang 

merupakan kemampuan untuk mengungkapkan hubungan baru, melihat suatu 

masalah dari sudut pandang baru, serta membentuk kombinasi baru dari beberapa 

konsep yang sudah dikuasai sebelumnya, bersifat praktis, serta memunculkan 

solusi yang tidak biasa tetapi berguna (Maulana, 2017:13). Krutetski (Park, 2004) 

mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai kemampuan 

menemukan solusi terhadap suatu masalah matematika secara mudah dan 

fleksibel. Dalam matematika, kemampuan berpikir kreatif yang dimaksudkan yaitu 

berpikir kreatif matematis (mathematical creative thinking abilities). 

Merujuk pendapat Guillford (1970) terdapat 15 aspek dalam berpikir kreatif, 

tetapi hanya akan ada 3 aspek utama yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai indikator yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), dan kebaruan 

(originality) yang dijelaskan lebih lanjut seperti berikut ini dalam Evans (1991: 

41) : Fluency (kefasihan atau kelancaran) adalah kemampuan membangun banyak 

ide secara mudah, semakin banyak ide yang dimuculkan semakain besar peluang 

mendapatkan ide yang bagus; Flexibility (keluwesan atau kelenturan) mengacu 
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pada kemampuan membangun ide yang beragam atau dengan mencoba berbagai 

pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah; Originality (keaslian) adalah 

kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang tidak umum atau luar biasa, 

menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak umum atau tidak baku atau 

menggunakan sesuatu atau memanfaatkan situasi dengan cara yang tidak umum.  

Hasil penelitian  (Stolte et al., 2019) kaitannya dengan hambatan kognitif 

sebagai pemoderasi antara kemampuan matematika dan kreativitas matematika 

menunjukkan bahwa pengurangan hambatan dapat memperkuat hubungan antara 

kemampuan matematika dan fleksibilitas matematika, dan hubungan antara 

kemampuan matematika dan orisinilitas matematika, namun tidak terdapat 

hubungan antara kemampuan matematika dan kefasihan. Pada hasil penelitian  

(Gralewski, 2019) terkait dengan keyakinian guru mengenai kemampuan berpikir 

kreatif dari perbedaan gender, diperoleh guru dapat menjelaskan perbedaan antara 

siswa perempuan kreatif dengan siswa laki-laki kreatif. Hasil penelitian 

(Damayanti & Sumardi, 2018) dalam mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kreatif matematis dalam menyelesaikan soal open-ended  menunjukkan (1) aspek 

fluency dapat dicapai siswa dengan kemampuan matematika tinggi dan sedang, (2) 

aspek flexibility dapat dicapai siswa dengan kemampuan matematika tinggi dan 

sedang, dan (3) aspek originality hannya dapat dicapai siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi. 

Hasil penelitian (Ratnaningsih, 2017) disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa melalui PBL mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melaui DL. 

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Fatah et al., 2016) menunjukan 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan pencapaian self-esteem 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan open-ended lebih baik 

dari pembelajaran konvensional. Pada hasil penelitian (Sirait et al., 2018) 

menunjukkan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa  (MCTA) 

dengan menggunakan gaya belajar akomodasi, divergen, asimilasi, dan konvergen 
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menghasilkan siswa dengan tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Menurut penelitian 

(Perdana et al., 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki. Setiap siswa memiliki 

perbedaan dalam memecahkan masalah, dapat berupa metode yang digunakan atau 

jenis masalah yang dihadapi. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan 

penelitian terdahulu terletak pada berbagai keterangan hal serta metode yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga 

menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SMP Muhammadiyah 2 

Masaran penulis menemukan permasalahan berupa perbedaan berpikir kognitif 

antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sangat terlihat 

dan mempengaruhi hasil belajar mereka, missal kaitannya dengan prestasi dari 

peringkat masing-masing kelas adanya dominasi perempuan di kelas VII sampai 

XI, sehingga penulis berkeinginan melakukan kajian yang lebih mendalam 

mengenai “Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dalam Menyelesakian Soal 

open-ended ditinjau dari perbedaan gender”. Berdasarkan uraian tersebut rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa 

laki-laki SMP Muhammadiyah 2 Masaran dalam menyelesaikan masalah open-

ended pada materi pertidaksamaan linear satu variabel; 2) Bagaimana kemampuan 

berpikir kreatif siswa perempuan SMP Muhammadiyah 2 Masaran dalam 

menyelesaikan masalah open-ended pada materi pertidaksamaan linear satu 

variabel. Tujuan pada artikel ini ada dua: 1) Menganalisis dan mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif laki-laki dalam menyelesaikan masalah open-ended 

pada materi pertidaksamaan linear satu variabel; 2) Menganalisis dan 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif perempuan dalam menyelesaikan 

masalah open-ended pada materi pertidaksamaan linear satu variabel. 
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2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mislanya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll., secara holistik , dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6). Menurut Gay 

(2006:399) penelitian kualitatif adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi 

narasi secara komperehensif pada data visual untuk mendapatkan wawasan 

terhadap fenomena tertentu yang menarik. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 2 Masaran dengan subjek penelitian peserta didik kelas VII A dan 

VII B  SMP Muhmammadiyah 2 Masaran dan diambil 6 siswa sebagai subjek 

penelitian, yaitu 3 siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki. Cara pengambilan 

subjek penelitian yaitu dengan melakukan tes pada kedua kelas kemudian hasil tes 

siswa dikelompokkan berdasarkan gender. Berdasarkan hasil analisis tes pada 

masing-masing gender terbagi menjadi 3 kategori kemampuan berpikir kreatif 

yaitu kategori keamampuan berpikir kreatif tingkat tinggi, tingkat sedang, dan 

tingkat rendah. Pada kategori tinggi terdapat 1 siswa perempuan dengan 

kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi dan 1 siswa laki-laki dengan 

kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi, pada kategori sedang terdapat 1 siswa 

perempuan dengan kemampuan berpikir kreatif tingkat sedang dan 1 siswa laki-

laki dengan kemampuan berpikir kreatif tingkat sedan, dan pada kategori rendah 

teerdapat 1 siswa perempuan dengan kemampuan berpikir kreatif tingkat rendah 

dan 1 siswa laki-laki dengan kemampuuan berpikir kreatif tingkat rendah. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan November 2019-Agustus 2020. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) 

Tes, yang digunakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir kreatif siswa; 2) 

Wawancara, yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa; 3) Dokumentasi, yang digunakan 
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untuk mendapatkan data siswa, hasil pekerjaan siswa, serta foto proses penelitian. 

Pada teknik pengumpulan data tes, instrumen yang digunakan berupa soal open-

ended dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel yang sudah teruji dan 

tervalidasi oleh validator. Soal yang digunakan untuk tes berupa “Seekor paus 

pembunuh telah memakan 164kg ikan hari ini. Sedangkan seekor paus pembunuh 

mengkonsumsi ikan sedikitnya 250kg perhari, a) Sebuah timba mampu 

menampung 25kg ikan. Tuliskan model pertidaksamaanya dan jelaskan mengapa 

demikian; b)  Tentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut yang menyatakan 

banyak timba yang berisi ikan untuk dimakan paus perhari; c) Apakah paus 

tersebut boleh memakan ikan dalam tiga atau empat timba lagi”. Desain penelitian 

yang digunakan menggunakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2011:21) metode deskriptif merupakan metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Menurut 

Moleong (2011:330) triangulasi adalah teknik peemriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, data diluar itu digunakan untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Triangulasi sumber 

pada penelitian ini mengambil 12 sampel, diantaranya yaitu 6 siswa perempuan 

dan 6 siswa laki-laki serta triangulasi teknik pada penelitian ini dengan 

menggunakan data hasil tes dan hasil wawancara guna mendapatkan hasil yang 

valid mengenai kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam menyelesaikan 

soal open-ended ditinjau dari perbedaan gender. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik data analisis data kualitatif. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2016:334). Teknik analisis dilakukan secara interaktif. Terdapat tiga 

tahapan dalam teknik analisis data (1) Reduksi data (data reduction) berarti 
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang penting 

dan polanya (Sugiyono, 2007:249) (2) Penyajian data (data display) berarti 

penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (3) Penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing/verification) dapat diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara 

merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, 

sehingga kebenaran ilmiah dapat dicapai (Iskandar, 2008). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk data yaitu hasil tes kemampuan berpikir 

kreatif siswa dan hasil wawancara dari 6 subjek. Dari dua data tersebut akan 

dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bagaimana kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam menyelesaikan soal terbuka pertidaksamaan linear satu 

variabel berdasarkan perbedaan gender. Penulis melakukan penskoran terhadap 

hasil tes siswa dengan menggunakan rubrik penskoran yang telah ditentukan 

sehingga hasil yang diperoleh merupakan rekapitulasi data hasil tes siswa. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes siswa, penulis menghitung interval 

dengan menggunakan standar deviasi. Siswa dapat dikategorikan dengan tingkat 

kemampuan tinggi apabila skor hasil tes lebih dari 76,5 , sedangkan pada siswa 

dapat dikategorikan dengan tingkat kemampuan sedang apabila skor hasil tes 

terdapat pada interval 39,9 sampai dengan 76,5 , dan pada siswa dapat 

dikategorikan dengan tingkat kemampuan rendah apabila skor hasil tes kurang dari 

agka 39,9. Berdasarkan interval tersebut tiap tingkat kemampuan dipilih 1 siswa 

laki-laki dan 1 siswa perempuan sehingga jumlah seluruh siswa untuk 

diwawancarai sebanyak 6 siswa. Berikut merupakan deskripsi kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari 

perbedaan gender yang dilakukan oleh subjek penelitian. 
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3.1 Kemampuan Beripikir Kreatif Siswa Perempuan 

3.1.1 Subjek Perempuan dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Tinggi 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan SPKT-1 

Hasil pekerjaan SPKT-1 menunjukkan bahwa subjek mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara yang subjek miliki hal 

ini dapat dilihat dengan kemampuannya menuliskan dan menjelaskan model 

pertidaksamaan yang diperoleh. Namun subjek tidak menyertakan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Berikut merupakan kutipan wawancara 

penulis dengan subjek SPKT-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Soal pertidaksamaan linear satu variabel juga bu, yang diketahui 

seekor paus pembunuh telah memakan 164 kg ikan sedangkan ia telah 

mengkonsumsi ikan sedikitnya 250 kg per hari. 

Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal ? 

Siswa : Model pertidaksamaan dan penjelasannya, banyak timba yang 

dimakan, dan apakah ikan paus boleh memakan 3 atau 4 timba lagi. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKT-1 mampu menjelasakan 

informasi pada soal dengan benar. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes 

subjek tidak dapat menuliskan namun pada wawancara subjek menjelasakan 

informasi dengan benar. 
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Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 

Siswa : Kan di soal tertulis paus telah mengkonsumsi ikan sedikitnya 164 kg 

hari ini, sedangkan paus mengkonsumsi sedikitnya 250 kg. Jadi model 

pertidaksamaanya menjadi            . 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKT-1 mampu menjelaskan 

alasan diperolehnya model pertidaksamaan tersebut  dengan menghasilkan ide 

unik yang berasal dari pemikiran siswa, sehingga dapat disimpulkan dari hasil 

tes dan wawancara subjek SPKT-1 mampu memenuhi indikator berpikir kreatif 

originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Caranya sama seperti menghitung pertidaksamaan biasanya. Jadi 

dicari nilai x nya. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKT-1 mampu menjelaskan cara 

penyelesaian tersebut secara lancar dan benar dengan menggunakan langkah 

sistematis yang sudah ada, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SPKT-1 mampu memenuhi indikator berpikir kreatif 

fluency. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal c? 

Siswa : Kan nilai dari x nya sudah ketemu 3,44 jadi ikan paus hanya boleh 

memakan 4 limba atau lebih. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKT-1 mampu menjelaskan 

penjelasan lanjut dan benar, serta subjek mampu memecahkan masalah secara 

luwes. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SPKT-

1 mampu memenuhi indikator berpikir kreatif flexibility. Dapat disimpulkan 

dari hasil tes dan wawancara subjek SPKT-1 mampu memenuhi semua 

indikator berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan originality.  
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3.1.2 Subjek Perempuan dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Sedang 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan SPKS-1 

Hasil pekerjaan subjek SPKS-1 menunjukkan bahwa subjek mampu 

menghasilkan ide yang tidak umum, subjek membuat model pertidaksamaan 

dengan penjelasan tanda yang digunakan “>” karena arti dari kata sedikitnya 

adalah lebih dari sehimgga model pertidaksamaan menjadi            . 

Subjek juga mampu menyelesaikan masalah PtSLV dengan lancar dan benar  

dengan menggunakan sifat pertidaksamaan, serta subjek mampu menjawab 

secara luwes. Namun subjek tidak mencantumkan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan  dari soal. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan subjek 

SPKS-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Soal pertidaksamaan linear satu variabel. 

Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal? 

Siswa : Model pertidaksamaan dan penjelasannya, berapa banyak timba, 

dan ikan paus boleh memakan berapa timba lagi. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKS-1 belum mampu 

menjelaskan secara rinci informasi yang ada pada soal seperti apa yang 

diketahui dan ditanyakan, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SPKS-1 belum mampu memberikan informasi yang ada 

pada soal. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 
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Siswa : Kan di soal paus mengkonsumsi ikan sedikitnya 250kg perhari, 

artinya paus harus mengkonsumsi lebih dari 250kg ikan. Jadi model 

pertidaksamaanya menjadi            . 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKS-1 mampu menyelesaikan 

masalah dengan menghasilkan ide yang tidak umum atau yang tercipta dari 

hasil pemikiran subjek, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SPKS-1 mampu memenuhi indikator berpikir kreatif 

originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Dimisalkan timba = x. Lalu x dicari dengan kedua sisi dikurang 164. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKS-1 sudah mampu menjawab 

dengan benar menggunakan langkah-langkah yang sudah ada namun subjek 

belum menjelaskan secara rinci, sehingga dapat disimpulkan darii hasil tes dan 

wawancara subjek SPKS-1 mampu memenuhi indikator fluency. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal c? 

Siswa : Yang c kurang tahu cara yang benar bu. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKS-1 belum mampu 

memberikan keterangan mengenai cara yang digunakan dan pada hasil tes 

jawaban subjek tidak tepat, sehingga dapat disimpulkan darii hasil tes dan 

wawancara subjek SPKS-1 belum mampu memenuhi indikator flexibility. Dapat 

disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SPKS-1 hanya mampu 

memenuhi dua indikator berpikir kreatif yaitu fluency dan originality. 
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3.1.3 Subjek Perempuan dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Rendah 

 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan SPKR-1 

Hasil pekerjaan subjek SPKR-1 menunjukkan bahwa subjek masih belum 

mampu menyelesaikan semua permasalahan pada soal, subjek hanya mampu 

menyelesaikan satu pertanyaan secara benar dengan menggunakan cara yang 

sudah ada sebelumnya. Subjek tidak mencantumkan informasi apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. berikut merupakan kutipan wawancara 

dengan subjek SPKR-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Persoalan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan 

sehari-hari bu. 

Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal? 

Siswa : Model pertidaksamaan dan jelaskan, penyelesaian dari banyak 

timba yang berisi ikan, dan apakah paus boleh memakan ikan dalam tiga atau 

empat timba. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKR-1 belum memberikan 

informasi yang diharapkan subjek hanya menjawab secara garis besar, sehingga 

dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SPKR-1 belum mampu 

memberikan informasi yang ada pada soal. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 

Siswa : Tidak tahu bu, saya kurang paham. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKR-1 belum mampu 

menjelaskan strategi yang akan digunakan, sehingga dapat disimpulkan dari 
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hasil tes dan wawancara subjek SPKR-1 belum mampu memenuhi indikator 

berpikir kreatif originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Caranya sama seperti penyelesaian soal pertidaksamaan linear 

lainnya, sisi kanan dikurangi angka dari sisi kiri. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKR-1 sudah mampu 

menjelaskan cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah secara benar 

meskipun hasil akhir yang diperoleh masih keliru, sehingga dapat disimpulkan 

darii hasil tes dan wawancara subjek SPKT-2 mampu memenuhi indikator 

fluency dengan skor rendah. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal c?  

Siswa : Tidak tahu bu, saya ndak tahu cara penyelesaiannya. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SPKR-1 belum menemukan cara 

baru yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat 

disimpulkan darii hasil tes dan wawancara subjek SPKR-1 belum mampu 

memenuhi indikator flexibility. Dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara 

subjek SPKR-1 hanya mampu memenuhi satu indikator berpikir kreatif saja 

meskipun dengan skor rendah yaitu fluency. 

3.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Laki-laki 

3.2.1 Subjek Laki-laki dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Tinggi 

 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan SLKT-1 
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Hasil pekerjaan subjek SLKT-1 menunjukkan bahwa subjek sudah 

mampu menemukan cara unik yang dimiiliki subjek untuk menyelesaikan 

permasalahan, subjek juga mampu mencari nilai x secara benar dengan 

menggunakan sifat pertidaksamaan linear satu variable, serta subjek juga 

mampu menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Namun subjek 

tidak menuliskan informasi terkait yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 

berikut merupakan kutipan wawancara dengan subjek SLKT-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Soal pertidaksamaan linear satu variabel. 

Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal? 

Siswa : Model pertidaksaamaan dan penjelasannya, berapa banyak timba, 

dan ikan paus boleh memakan berapa timba lagi. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKT-1 sudah mampu 

memberikan informasi yang diketahui dan ditanyakan namun hanya secara 

garis besar, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek S

 LKT-1 belum mampu memberikan informasi yang ada pada soal. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 

Siswa : Kan di soal paus mengkonsumsi ikan sedikitnya 250kg perhari, 

artinya paus harus mengkonsumsi lebih dari 250kg ikan. Jadi model 

pertidaksamaanya menjadi            . 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKT-1 sudah mampu 

menjelaskan penyelesaian yang subjek gunakandengan menggunakan hasil 

pemikiran dari subjek, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SLKT-1 sudah mampu memenuhi indikator berpikir kreatif 

yaitu originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Dimisalkan timba = x. Lalu x dicari dengan kedua sisi dikurang 164. 
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Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKT-1 sudah mampu 

menjelaskan strategi yang digunakan dengan mengurangkan kedua sisi dengan 

benar, sehingga dapat disimpulkan darii hasil tes dan wawancara subjek SLKT-

1 mampu memenuhi indikator fluency. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal c? 

Siswa : Yang c kurang tahu cara yang benar bu. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKT-1  belum mampu 

mnejelaskan cara yang benar dalam menyelesaikan masalah karena jawaban 

yang diberikan subjek masih keliru, sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes 

dan wawancara subjek SPKR-1  belum mampu memenuhi indikator flexibility. 

Dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SLKT-1 hanya mampu 

memenuhi dua indikator berpikir kreatif yaitu fluency dan originality. 

3.2.2 Subjek Laki-laki dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Sedang 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan SLKS-1 

Hasil pekerjaan subjek SLKS-1 menunjukkan bahwa subjek hanya 

mampu memnyelesaikan satu perytanyaan dari tiga pertanyaan. Subjek sudah 

mampu menjawab dengan lancar dan benar, hal ini dapat dilihat pada jawaban 

subjek cara yang digunakan menggunakan sifat pertidaksamaan linear satu 

variabel dan mendapatkan perhitungan akhir secara benar. Namun subjek tidak 

menuliskan informasi apapun yang terdapat pada soal. berikut merupakan 

kutipan wawancara dengan subjek SLKS-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Paus oembunuh telah memakan 164kg ikan dengan konsumsi 

sedikitnya 250kg perhari. 
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Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal?  

Siswa : Tulis model pertidaksamaannya dan jelaskan mengapa demikian, 

banyak  timba yang berisi ikan, dan paus boleh memakan ikan dalam 3 atau 4 

timba lagi. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKS-1 sudah paham apa yang 

dimaksudkan pada soal namun tidak menulisskan informasi pada lembar tes, 

sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SLKS-1 belum 

mampu menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 

Siswa : Tidak tahu bu. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek tidak bisa menjelaskan cara 

penyelesaian dari permasalahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari hasil 

tes dan wawancara subjek SPKR-1 belum mampu memenuhi indikator berpikir 

kreatif yaitu originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Misal timba=x kemudian x dicari dengan mengurangi ruas kanan 

dengan angka yang ada di ruas kiri. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKS-1 sudah mampu 

menjelaskan cara yang digunakan secara benar dan sesuai dengan cara 

penyelesaian yang sudah ada, sehingga dapat disimpulkan darii hasil tes dan 

wawancara subjek SLKS-1 mampu memenuhi indikator fluency. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal c? 

Siswa : Tidak tahu bu 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKS-1 masih belum mampu 

menjelaskan cara baru dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil tes dan wawancara subjek SLKS-1  belum mampu 

memenuhi indikator flexibility. Dapat diambil kesimpulann dari hasil tes dan 

wawancara subjek SLKS-1 hanya mampu memenuhi satu indikator saja yaitu 

fluency. 
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3.2.3 Subjek Laki-laki dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tingkat Rendah 

 

Gambar 6. Hasil Pekerjaan SLKR-1 

Hasil pekerjaan subjek SLKR-1 menunjukkan bahwa subjek masih belum 

paham apa yang dimaksudkan pada soal, hal ini terlihat dari jawaban subjek 

yang masih belum tuntas dalam menjawab dan masih ada pertanyaan yang tidak 

dijawab. Subjek mampu menjawab dua pertanyaan meskipun hasil perhitungan 

dan cara yang digunakan masih salah, serta subjek tidak mencantumkan 

informasi yang ada pada soal kedalam lembar jawab. Berikut merupakan 

kutipan wawancara dengan subje SLKR-1. 

Penulis : Coba jelaskan soal yang kamu baca tadi. Apa yang diketahui pada 

soal? 

Siswa : Soal pertidaksamaan bu. 

Penulis : Apa yang ditanyakan dari soal? 

Siswa : Model pertidaksamaan, berapa banyak timba, dan berapa timba lagi 

yang boleh dimakan paus. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKR-1 belum mampu 

menjelaskan apa yag diketahui pada soal,  sehingga dapat disimpulkan dari 

hasil tes dan wawancara subjek SLKR-1  belum mampu menuliskan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal a? 

Siswa : Ndak tahu bu saya ngasal. 

Penulis :  Kenapa ngasal? 

Siswa : Soalnya saya gak tahu caranya bu. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKR-1 tidak mengetahui cara 

penyelesaian yang benar sehingga dapat disimpulkan dari hasil tes dan 
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wawancara subjek SPKR-1 belum mampu memenuhi indikator berpikir kreatif 

yaitu originality. 

Penulis : Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal b? 

Siswa : Ya seperti yang ditulis bu 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKR-1 tidak dapat menjawab 

cara yang digunakannya dalam menyelesaikan masalah, dari hal tersebut 

terlihat bahwa subjek masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

pertidaksamaan sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SLKR-1 masih belum mampu memenuhi indikator fluency. 

Penulis : Bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2c? 

Siswa : Ndak tahu bu. 

Dari kutipan wawancara diatas subjek SLKR-1 masih belum memahami 

konsep pertidaksamaan linear satu variabel sehingga subjek tidak bisa 

menentukan strategi yang akan digunakan. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan dari hasil tes dan wawancara subjek SLKR-1  belum mampu 

memenuhi indikator flexibility. Dapat diambil kesimpulan dari hasil tes dan 

wawancara subjek SLKR-1 belum mampu memenuhi semua indikator berpiki 

kreatif. 

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh siswa perempuan dengan 

kemampuan berpikir kreatif tinggi sudah mampu memahami masalah dan 

mengembangkan jawaban yang dimiliki dengan cara baru sedangkan siswa 

laki-laki belum terlalu mampu memahami masalah dan belum bisa 

mengembangkan jawaban pada soal. Hal ini ditunjukan dari hasil tes dan 

wawancara siswa perempuan mampu menjawab semua soal dengan benar dan 

memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Siswa 

perempuan dapat memenuhi semua indikator berpikir kreatif yaitu fluency, 

flexibility, dan originality pada semua soal. Pada siswa laki-laki dapat 

menyelesaikan semua soal dan dapat memenuhi ketiga indikator, namun pada 

indikator flexibility subjek masih mengalami kendala dalam memberikan 
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keterangan diperolehnya penyelesaian tersebut. Dari hal tersebut dapat terlihat 

perbedaan kemampuan siswa dalam mengembangkan jawaban soal open-ended. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Handayani & Kurniasari, 2018) 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa siswa berkemampuan matematika tinggi 

dapat memahami masalah, membentuk pengertian dengan menggunakan apa 

yang diketahui dan ditanyakan, serta siswa juga mengabaikan informasi yang 

tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Setianingsih & Purwoko, 2019) dalam penelitiannya menyimpulkan 

menggunakan soal open-ended dengan memberikan indikator soal dapat 

memunculkan jawaban yang bervariasi denga cara atau strategi yang berbeda 

antar siswa dan konsistensi yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan  

(Mulyaningsih & Ratu, 2018) menyimpulkan ketiga subjek mampu memenuhi 

kemampuan berpikir kreatif dan mewakili setiap tingkatan kemampuan pada 

setiap indikator. Siswa dengan kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi 

mampu memunculkan semua indikator berpikir kreatif secara baik yaitu 

fluency, flexibility, dan originality dalam memecahkan setiap masalah.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Huliatunisa & Hariyani, 2019) hasil penelitiannya menunjukkan siswa 

berkemampuan tinggi mencapai kreativitas tingkat 4 (sangat kreatif) apabila 

siswa mampu menunjukkan fleksibilitas dan kebaruan dalam memecahkan 

maupun mengajukan masalah. Penelitian yang dilakukan (van Hooijdonk et al., 

2020) menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi CPS (Creative 

Problem Solving)  siswa mendapatkan ide lebih banyak dan orisinil serta siswa 

dapat menemukan fakta dan penemuan masalah sebelum terlibat dalam 

pencarian ide. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Chen & Chen, 2019) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan CPS 

memiliki peningkatan yang signifikan antara skor pra-test kreaivitas dengan 

skor post-test dan terjadi perubahan signifikan pada jenis berpikir kreatif siswa 

dengan ditemukannya hal kreatif inovatif yang ditunjukan siswa. Penelitian ini 
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juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Keh & Ismail, 2015) hasil 

penelitiannya menimpulkan bahwa ketika dihadapkan pada strategi CPS 

sebagai penyelesaian masalah matematika terbuka, mahasiswa cenderung 

menggunakan cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Berdasarkan hasil pembahasan diatas siswa perempuan dengan 

kemampuan berpikir kreatif tingkat sedang mampu menjawab lebih lengkap 

dibandingkan siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir kreatif tingkat 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dan hasil wawancara dengan subjek 

perempuan terlihat lebih menguasai materi dan paham akan hal yang sedang 

dibicarakan sedangkan pada subjek laki-laki jawaban hanya dapat 

menyelesaikan satu permasalahan dan saat sesi wawancara subjek terlihat 

kurang menguasai materi sehingga subjek tidak begitu paham atas soal yang 

diberikan. Pada subjek perempuan dan laki-laki dengan kemampuan berpikir 

kreatif kategori sedang hanya mampu memenuhi dua indikator saja yaitu 

fluency dan originality. Kedua subjek menggunakan cara yag serupa dalam 

mengerjakan soal hal ini menunjukan bahwa subjek menyelesaikan soal sesuai 

yang dipelajari disekolah. Dengan hanya memenuhi kedua indikator tersebut 

menunjukan bahwa siswa masih belum mampu memaksimalkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis dengan menggunakan permasalahan open-ended. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari 

et al., 2018) hasil penelitiannya menunjukkan siswa dengan kategori 

kemampuan matematika sedang masih mengalami kesulitan dalam memahami 

masalah, hal ini terlihat dari langkah-langkah penyelesaian yang kurang 

terstruktur, rinci, dan sistematis terutama pada masalah pertama. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti & Yunianta, 2018) 

dari hasil penelitiannya menyimpulkan siswa berkemampuan matematika 

sedang hanya mampu memenuhi satu aspek kemampuan berpikir kreatif saja 

yaitu aspek kefasihan. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solehuzain 

& Dwidayati, 2017) dalam penelitiannya menyimpulkan pembelajaran 

problem-based learning dengan masalah open-ended memiliki pengaruh 

signifikan rasa ingin tahu siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Adelia et al., 2020) dari hasil penelitiannya menunjukkan analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari tahapan berpikir kreatif 

dengan model pembelajaran berbasis masalah pada kategori sedang 

menunjukkan siswa mampu memahami masalah dan merancang pemecahan 

masalah. Pada penelitian yang dilakukan (Wahyudi et al., 2019) menunjukkan 

bahwa siswa dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi memiliki struktur 

skema yang lengkap dan sistematis, sedangkan siswa dengan kategori kurang 

kreatif memiliki skema tidak lengkap. Pada proses siswa berpikir kurang kreatif 

memiliki skema yang kurang baik sehingga tidak dapat memberikan solusi atas 

masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas siswa perempuan dengan 

kemampuan berpikir kreatif rendah sudah mampu menyelesaikan soal hanya 

saja masih terjadi kesalahan operasi yang mengakibatkan jawaban kurang tepat 

dihasil akhir sedangkan siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir kreatif 

rendah tidak menyelesaikan soal dengan benar. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

tes dan wawancara siswa perempuan berkemampuan berpikir kreatif rendah 

menuliskan jawaban sesuai langkah-langkah yang sudah ada namun masih 

salah dalam mengoperasikan angka pada kedua soal sedangkan siswa laki-laki 

berkemampuan berpikir kreatif rendah tidak mampu menjawab sama sekali 

penyelesaian masalah pertidaksamaan linear satu variabel karena rendahnya 

kemampuan siswa dalam memahami soal dan rendahnya kemampuan dalam 

memanajemen waktu untuk menyelesaikan soal. Siswa dengan kemampuan 

berpikir kreatif tingkat rendah hanya mampu memenuhi satu indikator saja 

yaitu indikatpr fluency.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani & 

Apriansyah, 2018) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyaknya 

siswa yang memiliki kemampuan pemahaman dan berpikir kreatif matematik 

dalam kategori rendah kurang dari 50%. Faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan berpikir kreatif siswa 

terhadapat materi yang dipelajari dan tidak adanya usaha yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Penelitian ini juga sejalan dengan 

yang dilakukan oleh (Trisnawati et al., 2018) dari penelitiannya disimpulkan 

bahwa rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika dipengaruhi oleh 

psikologis yaitu self confidence yang dimiliki oleh siswa. Hal yang 

mempengaruhi kondisi tersebut yaitu siswa terburu-buru dalam mengambil 

kesimpulan sehingga dalam penyelesaian masalah kemampuan berpikir kreatif 

siswa tidak berkembang untuk memunculkan ide-ide, gagasan baru, dan 

alternative jawaban lain. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 

2019) berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berpiki kreatif siswa dalam materi aljabar masih rendah. Rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif siswa dikarenakan kesalahpahaman konsep materi 

aljabar dan kesulitan dalam memilih metode pemecahan yang harus digunakan 

dalam soal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilalkukan oleh 

(Rachman & Amelia) dari hasil penelitiannya menyimpulkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa pada materi trigonometri tergolong rendah. 

Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal diantaranya seperti siswa 

salah dalam memahami soal, salah dalam proses perhitungan, dan tidak 

menuliskan kembali unsur-unsur yang diketahui karena terbiasa langsung 

menjawab tanpa menuliskan unsur yang diketahui. 

Penelitian yang dilakukan oleh (J. A. C. van der Zanden et al., 2020) 

menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghambat 

kreativitas, diantaranya yaitu faktor individu, faktor orang tua, faktor 
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pendidikan, dan faktor kontekstual sosial. Faktor individu meliputi self-effiacy 

kreatif, motivasi intrinsik, keterbukaan terhadap pengalaman, dan kecemasan. 

Faktor suportif orang tua termasuk dalam dukungan dan motivasi. Faktor 

pendidikan meliputi keseimbangan kebebasan dan bimbingan yang diperlukan, 

fleksibel, kegiatan terbuka, kepercayaan, dan sumber belajar yang bervariasi. 

Faktor kontekstual sosial yang menghambat peningkatan kreativitas  yaitu 

tekanan yang didapatkan guru dalam mempersiapkan siswa agar mendapatkan 

nilai yang lebih baik, dan penekanan yang ditempatkna pada kurikulum standar 

dan penilai yang terkait. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal opem-ended maka penulis dapat 

menarik kesimpulan menjadi 2 kategori:  1) Hasil analisis kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa laki-lak,i dan 2) Hasil analisis kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa perempuan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam 

membedakan tingkat kemampuan siswa yaitu fluency, flexibility, dan originality. 

Hasil penelitian menunjukan 1) Siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir 

kreatif matematis tinggi mampu memahami soal dengan baik dan dapat 

menggunakan cara sendiri secara tepat, siswa laki-laki dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis sedang hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu 

cara, dan siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir kreatif matematis rendah 

belum dapat menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar; 2) Siswa perempuan 

dengan kemampuan berpikir kreatif matematis tinggi mampu mencari alternatif 

jawaban lain dan siswa mampu menjawab semua pertanyaan secara tepat, siswa 

perempuan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis sedang  mampu 

memahami soal secara baik dan dapat menjawab soal secara sistematis, dan siswa 

perempuan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis rendah hanya mampu 
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menjawab satu soal dengan menggunakan cara yang sudah ada. Hasil analisis dari 

kemampuan berpikir kreatif matematika ini dijelaskan sebagai berikut. 

4.1 Hasil analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa laki-laki 

Siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir kreatif matematis tingkat tinggi 

mampu memahami soal dengan menjawab semua pertanyaan dan mampu 

menggunakan cara sendiri secara tepat dalam menyelesaikan soal, siswa laki-

laki dengan kemampuan tingkat tinggi dapat memenuhi kedua indikator 

berpikir kreatif yaitu fluency dan originality. Siswa laki-laki dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematis sedang hanya mampu menyelesaikan 

soal dengan satu cara yaitu dengan menggunakan cara yang sudah dipelajari 

siswa selama proses pembelajaran, dengan hal itu siswa laki-laki dengan 

kemampuan tingkat sedang hanya mampu memenuhi satu indikator berpikir 

kreatif yaitu indikator fluency. Siswa laki-laki dengan kemampuan berpikir 

kreatif matematis rendah belum dapat menyelesaikan semua pertanyaan dengan 

benar, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami 

masalah serta kurangnya kemampuan manajemen waktu siswa dalam 

menyelesaikan soal sehingga siswa laki-laki dengan kemampuan tingkat rendah 

belum mampu memenuhi indikator berpikir kreatif. 

4.2 Hasil analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa perempuan 

Siswa perempuan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis tinggi mampu 

memahami masalah secara lebih baik sehingga siswa dapat menyelesaikan 

semua permasalahan, dan siswa mampu mengembangkan jawaban dalam 

menyelesaikan soal serta siswa juga dapat mencari penyelesaian dengan 

menggunakan cara sendiri dengan demikian siswa perempuan dengan 

kemampuan tingkat tinggi dapat memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif 

yaitu fluency, flexibility, dan originality. Pada siswa dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis tingkat sedang mampu memahami soal secara baik 

dengan menjawab soal secara sistematis serta siswa dapat menjawab dengan 

menghasilkan jawaban yang berasal dari pemikiran siswa sendiri, sehingga 
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siswa perempuan dengan kategori tingkat sedang mampu memenuhi kedua 

indikator berpikir kreatif yaitu fluency dan originality. Siswa dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematis rendah hanya mampu menjawab satu 

soal dengan menggunakan cara yang sudah ada sehingga siswa dengan 

kemampuan tingkat rendah hanya mampu memenuhi satu indikator saja yaitu 

fluency. 
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