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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yaitu rendahnya 

kemampuan  berpikir kreatif siswa. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

siswa dapat dilihat berdasarkan indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, 

dan kebaruan. Untuk mengemukakan ketiga indikator berpikir ini dapat dilakukan 

dengan siswa menyelesaikan soal pemecahan masalah, dimana pemecahan masalah 

adalah suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. 

Karakteristik siswa juga dikenal dengan gaya kognitif dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif siswa, dalam hal ini siswa gaya kognitif field dependent 

dan field independent dijadikan subjek penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif 

dan tingkat berpikir kreatif siswa dependent dan independent dalam pemecahan 

masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas X MIA SMA N 1 Batanghari yang mempunyai gaya kognitif field 

dependent dan field independent. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penulis sendiri, tes gaya kognitif, lembar tes soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel, dan pedoman wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk indikator kefasihan siswa 

dependent mencapai persentase 50% termasuk kategori rendah, untuk siswa 

independent mencapai persentase 81,2% termasuk kategori tinggi. Untuk indikator 

flesibilitas siswa dependent mencapai persentase 50% termasuk kategori rendah, untuk 

siswa independent mencapai persentase 81,2% termasuk kategori tinggi. Untuk 

indikator kebaruan siswa dependent dan independent mencapai persentase 0% 

termasuk kategori sangat rendah. Dari ketiga indikator berpikir kreatif siswa 

dependent tidak memenuhi semua indikator dengan begitu dapat disimpulkan siswa 

dependent berada di tingkat 0 berpikir kreatif yaitu tidak kreatif, sedangkan siswa 

independent hanya memenuhi indikator kefasihan dan fleksibilitas dengan begitu 

dapat disimpulkan siswa independent berada ditingkat 3 berpikir kreatif yaitu kreatif. 
 

Kata Kunci: Berpikir kreatif, pemecahan masalah, gaya kognitif Field Dependent dan 

Field Independent, sistem persamaan linear tiga variabel
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berbagai macam ilmu pengeta-

huan dan ketrampilan diberikan ke-

pada peserta didik di dalam pendidik-

an, salah satunya adalah matematika.  

Matematika merupakan dasar untuk 

melatih berpikir kritis, sistematis, 

logis, kreatif, dan mempunyai kem-

ampuan bekerjasama yang efektif 

(PMPN No. 22 Tahun 2006). 

Di Indonesia sendiri pendidi-

kan matematika dimulai sejak pen-

didikan dasar hingga perguruan tinggi, 

dan syarat penguasaan terhadap mate-

matika tidak bisa dikesampingkan 

begitu saja. Kurikulum pendidikan di 

Indonesia mengisyaratkan pentingnya 

kreativitas, aktivitas kreatif dan pemi-

kiran (berpikir) kreatif dalam pembela-

jaran matematika.  

Menurut (Riyadi, 2014 : 351) 

Berpikir kreatif dalam matematika dan 

dalam bidang lainnya merupakan bagi-

an keterampilan hidup yang perlu di-

kembangkan terutama dalam meng-ha-

dapi era informasi dan suasana ber-

saing semakin ketat. Individu yang 

diberi kesempatan berpikir kreatif akan 

tumbuh sehat dan mampu menghadapi 

tantangan. Pentingnya pengembangan 

kreativitas bagi siswa juga telah ter-

tulis dalam tujuan pendidikan nasional 

Indonesia dan Peraturan Menteri Pen-

didikan Nasional nomor. 22 tahun 

2006 tentang standar isi khususnya 

untuk pembelajaran matematika. 

Namun pada kenyataannya kre-

ativitas siswa masih kurang mendapat 

perhatian dalam proses pembelajaran 

terutama pada mata pelajaran mate-

matika. Kreativitas siswa yang kurang 

diperhatikan dan diapreasiasi dalam 

proses pembelajaran ini menyebabkan 

siswa tidak mau bahkan takut untuk 

melakukan suatu hal yang baru. 

Padahal kreatif bukan hanya kem-

ampuan untuk menghasilkan produk 

saja melainkan kemampuan men-

ciptakan sebuah solusi yang tidak ter-

paku pada satu jawaban benar pun da-

pat dikatakan kreatif.  

Faktor yang membuat siswa 

sulit untuk berpikir kreatif yaitu guru 

hanya memberikan soal-soal rutin, ti-

dak menyajikan masalah-masalah yang 

dapat membuat siswa berpikir kreatif 

dan siswa tidak terbiasa menyelesaikan 

masalah yang dapat membuat siswa 

berpikir kreatif. Sehingga pada akhir-

nya siswa sulit untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif dalam me-

nyelesaikan masalah. 

Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Ronal Sidu pada tahun 2013 

yang menyatakan bahwa rata-rata ter-

tinggi kemampuan berpikir kreatif ma-

tematika siswa terdapat pada aspek 

“kelancaran” sebesar 61,35%. Kemu-

dian aspek “keluwesan” sebesar 

60,35%. Sementara rata-rata terendah 

terdapat pada aspek “kebaruan” den-

gan perolehan sebesar 55,73%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan ber-

pikir kreatif siswa perlu ditingkatkan 

lagi melalui aspek pendidikan di Sek-

olah. Padahal seharusnya ketiga aspek 

berpikir kreatif tersebut harus dimiliki 

oleh siswa dan harus menunjukkan ha-

sil yang tinggi pula pada ketiga aspek 

tersebut. 

Oleh karena itu diperlukan 

suatu permasalahan yang dapat mem-

bangun kreativitas (dalam berpikir) 

siswa. Salah satu cara yaitu melalui ke-

giatan pemecahan masalah. Berpikir k-

reatif mempunyai hubungan yang sa-

ngat kuat dengan kemampuan peme-
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cahan masalah. Pemecahan masalah 

digunakan untuk menemukan dan me-

mahami materi atau konsep matema-

tika.  
 Seseorang yang mempunyai 

kemampuan berpikir kreatif tidak 

hanya mampu memecahkan masalah-

masalah non rutin, tetapi juga mampu 

melihat berbagai alternatif dari peme-

cahan masalah itu. Silver dalam Sis-

wono (2004 : 2) mengatakan bahwa 

pemecahan masalah dan pengajuan 

masalah dapat meningkatkan kem-

ampuan kreativitas melalui dimensi kr-

eativitas, yaitu pemerincian (namely), 

kefasihan (fluency), fleksibilitas dan 

kebaruan (novelty). 

Di dalam kurikulum 2013 salah 

satu materi matematika wajib yang 

menekankan kreativitas dalam berpikir 

dan menemukan solusi dari permasa-

lahan adalah materi sistem persamaan 

linear. Materi sistem persamaan linear 

ini sangat erat kaitannya dalam kehi-

dupan sehari-hari dengan salah satu 

kompetensi dasar yang harus dicapai 

pada materi ini yaitu kemampuan 

memahami konsep sistem persamaan 

linear dan mampu menerapkan berb-

agai strategi yang efektif dalam me-

nentukan himpunan penyelesaian dari 

berbagai permasalahan. Kompetensi 

dasar tersebut dapat memfasilitasi ke-

mampuan berpikir kreatif siswa karena 

berpikir kreatif merupakan kunci dari 

berpikir untuk merancang, mem-

ecahkan masalah, melakukan perub-

ahan dan perbaikan serta memperoleh 

gagasan baru. Selain itu, dalam materi 

sistem persamaan linear mencakup 

sistem persamaan linear tiga variabel 

yang terdapat pada jenjang SMA per-

masalahan yang disajikan lebih kom-

pleks dan menuntut pemahaman dan 

kreativitas dalam menyelesaikannya. 

Selain kemampuan berpikir 

kreatif, seorang guru juga harus mem-

perhatikan karakteristik dan gaya 

belajar peserta didik dalam belajar. Se-

perti halnya siswa di dalam men-

gkonstruksi pengetahuan tentunya ber-

beda-beda mulai dari proses hingga ke-

simpulan yang didapatkan. Dalam me-

mecahkan masalah matematika, setiap 

orang memiliki cara dan gaya berpikir 

yang berbeda-beda karena tidak semua 

orang memiliki kemampuan berpikir 

yang sama.  
Ardana (Ngilawajan, 2013 : 73) 

menyatakan bahwa setiap orang me-

miliki cara-cara khusus dalam ber-

tindak, yang dinyatakan melalui ak-

tivitas-aktivitas perseptual dan in-

telektual secara konsisten. Gaya ko-

gnitif merupakan kunci utama untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir 

peserta didik. 

 Menurut Uno H.B (2012:185) 

gaya kognitif merupakan cara siswa 

yang khas dalam belajar, baik ber-

kaitan dengan cara penerimaan dan pe-

ngolahan informasi, sikap terhadap 

informasi, maupun kebiasaan yang be-

rhubungan dengan lingkungan belajar. 

Menurut Witkin dalam Uno H.B (2012 

: 186) gaya kognitif sebagai ciri khas 

siswa dalam belajar. Salah satu gaya 

kognitif yang secara khusus perlu di-

pertimbangkan dalam pendidikan ad-

alah gaya kognitif field dependent dan 

field independent. Perbedaan mendasar 

dari kedua gaya kognitif tersebut yaitu 

dalam hal bagaimana melihat suatu 

persoalan.   

Hasil penelitian juga menu-

njukkan bahwa terdapat perbedaan an-

tara pebelajar yang belajar dengan ga-

ya kognitif field dependent dan field 

independent. Salah satunya penelitian 

yang dilakukan oleh Adibah  (2015 : 
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123) bahwa pebelajar yang memiliki 

gaya kognitif field independent lebih 

tinggi perolehan belajar matematika 

dibandingkan dengan pebelajar gaya 

kognitif field dependent. Temuan te-

rsebut memperlihatkan keunggulan in-

dividu yang bergaya kognitif field 

independent dengan individu yang be-

rgaya kognitif field dependent kh-

ususnya dalam hal berfikir kreatif. 

Dengan demikian menarik untuk dit-

eliti bagaimana berfikir kreatif siswa 

yang bergaya kognitif field dependent 

dan field independent dalam pemeca-

han masalah matematika.  

Jadi sebagai subjek dalam 

penelitian ini yaitu siswa yang mem-

iliki gaya kognitif field dependent dan 

field independent. Subjek atau sumber 

data dalam penelitian ini ialah siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Batanghari. 

Peneliti memilih siswa SMA Negeri 1 

Ba-nghari dengan beberapa pertim-

bangan dan alasan diantaranya pada 

penelitian-penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari 

belum pernah ada yang melakukan pe-

nelitian tentang analisis berfikir kreatif 

siswa ditinjau dari gaya kognitif field 

dependent dan field independent dalam 

pemecahan masalah matematika. Pene-

liti ingin melihat dan mengetahui tin-

gkat kemampuan berpikir kreatif pada 

siswa field dependent dan field ind-

ependent  sehingga dengan penelitian 

ini diharapkan siswa dengan ga-ya 

kognitif field dependent dan field ind-

ependent  dapat mengembangkan ke-

mampuannya terutama dalam berfikir 

kreatif dibantu oleh guru sesuai dengan 

gaya kognitif yang dimilikinya. Hal ini 

perlu dilakukan karena kemampuan 

berfikir kreatif dan pemecahan mas-

alah menyumbangkan peran penting 

dalam keberhasilan belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, pe-

neliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Be-

rpikir Kreatif Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Matematika ditinjau dari Ga-

ya Kognitif Field Dependent dan Field 

Independent pada Siswa Kelas X Ma-

teri Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel di SMA Negeri 1 Batanghari. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berpikir Kreatif 

Menurut Sanni R.A (2014 : 15) 

berpikir sintetik (kreatif), yaitu 

kemampuan mengembangkan ide yang 

tidak biasa, berkualitas, dan sesuai 

tugas. Salah satu aspek intelegensi ini 

adalah kemampuan mendefinisikan 

kembali suatu permasalahan secara 

efektif dan berpikir mendalam. Kem-

ampuan siswa untuk mengajukan ide 

kreatif seharusnya dikembangkan den-

gan meminta mereka untuk mem-

ikirkan ide-ide atau pendapat yang 

berbeda dari yang diajukan temannya. 

Kemudian menurut Soeyono Y (2013) 

berpikir kreatif adalah proses berpikir 

divergen untuk menemukan solusi 

yang baru yang menekankan pada asp-

ek kefasihan, fleksibilitas, kebaruan. 

Pemecahan Masalah  

Menurut Wardani (Hamiyah 

dan Jauhar, 2014 : 119) pemecahan 

masalah adalah proses menerapkan pe-

ngetahuan yang telah diperoleh seb-

elumnya ke dalam situasi baru yang 

belum dikenal. Dengan demikian, ciri 

dari penugasan berbentuk pemecahan 

masalah adalah: (1) ada tantangan da-

lam materi tugas atau soal, (2) masalah 

tidak dapat diselesaikan dengan men-

ggunakan prosedur rutin yang sudah 

diketahui penjawab. 
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Menurut polya (dalam 

Hamiyah dan Jauhar, 2014:120) men-

gartikan pemecahan masalah sebagai 

suatu usaha untuk mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan guna mencapai 

suatu tujuan yang tidak begitu segera 

dapat dicapai.  

Gaya Kognitif Field Dependent dan 

Field Independent  

Menurut Nasution S (2013:94) gaya 

kognitif yaitu gaya kognitif field 

dependent dan gaya kognitif field 

independent. Lebih lanjut menurut 

Desmita (2014:148), gaya kognitif 

field dependent dan gaya kognitif field 

independent merupakan tipe gaya 

kognitif yang mencerminkan cara 

analisis seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.  

Disebut individu dengan gaya 

kognitif field dependent adalah ketika 

individu mempersepsikan diri dikuasai 

oleh lingkungan (Ghufron dan 

Risnawita, 2013:86) sedangkan 

Menurut Desmita (2014:148), seorang 

siswa dengan gaya kognitif field 

dependent (FD) menemukan kesulitan 

dalam memproses, namun mudah 

mempersepsi apabila informasi dim-

anipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia 

akan dapat memisalkan stimuli dalam 

konteksnya tetapi persepsinya lemah 

ketika terjadi perubahan konteks.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif dengan subjek 

berjumlah 4 orang siswa kelas X MIA 

1 SMA N 1 Batanghari, dimana 4 

siswa tersebut merupakan siswa 

dengan gaya kognitif field dependent 

dan field independent . 

Instrumen dalam penelitian ini 

adalah: tes gaya kognitif yang 

dikemukakan oleh Witkin yaitu Group 

Embedded Figures Test (GEFT) untuk 

memilih siswa dependent dan 

independent, lembar soal tes pem-

ecahan masalah materi SPLTV, dan 

pedoman wawancara. 

Adapun prosedur pengumpulan 

data dilakukan dengan memberikan tes 

gaya kognitif kepada seluruh siswa 

Kelas X MIA 1 dan diambil n anak 

yang memiliki gaya kognitif dependent 

dan independent, kemudian didapat 4 

siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Setelah subjek diperoleh keempat 

siswa itu diberikan lembar soal 

pemecahan masalah materi SPLTV 

setelah itu masing-masing siswa 

diwawancarai terkait dari apa yang 

telah dikerjakan pada soal. 

Untuk melihat validasi data 

pada penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas data yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber yaitu 

dengan pengecekan data dengan 

sumber yang sama tetapi dengan 

teknik yang berbeda yaitu hasil 

jawaban lembar tes pemecahan 

masalah dan hasil wawancara serta 

pengecekan data dengan sumber yang 

berbeda tetapi waktu dan teknik sama. 

Selanjutnya setelah masing-masing 

subjek menyelesaikan soal maka 

dilakukan wawancara terkait lembar 

tes pemecahan masalah yang dib-

erikan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN 

1) Deskripsi Data Hasil Tes Gaya 

Kognitif 

Peneliti memberikan tes gaya 

kognitif ini kepada siswa kelas X MIA 

1 SMA N 1 Batanghari. Pemilihan 

kelas dilakukan berdasarkan diskusi 

dengan guru matematika yang mengajar 

kelas X untuk mempermudah peneliti 
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mendapatkan subjek penelitian yang 

akan diteliti. Berdasarkan hasil tes gaya 

kognitif dikelas X MIA 1 SMA N 1 

Batanghari didapat 4 siswa yang 

memiliki gaya kognitif dependent dan 

independent 2 wanita dan 2 lelaki 

dengan skor berbeda beda. Selama 

penelitian, peneliti menggunakan inst-

rumen lembar tugas pemecahan mas-

alah  dan pedoman wawancara yang 

disusun berdasarkan indikator berpikir 

kreatif pada siswa dependent dan 

independent yang didapat dari tes gaya 

kognitif sesuai dengan prosedur peng-

umpulan data yang telah dijelaskan 

pada bab 3. 

2) Hasil Lembar Soal Pemecahan 

Masalah dan Wawancara Siswa 

dependent dan independent dalam 

Menyelesaikan Soal Materi 

SPLTV 
Berdasarkan hasil penelitian, baik 

melalui hasil jawaban tertulis maupun 

hasil wawancara, kedua subjek FD 

menunjukkan hasil yang tidak begitu 

berbeda. Dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah yang diberikan, 

subjek FD1 dan FD2 mengerjakan dan 

memberikan beberapa solusi atau cara 

yang berbeda. Namun kedua subjek ini 

masih memiliki beberapa kekurangan 

dalam langkah-langkah penyelesai-

annya dan masih menemukan kesulitan 

dalam memproses penyelesaian. 

Namun dalam proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah kedua subjek 

telah melaksanakan tahap-tahap penye-

lesaian masalah dengan cukup baik 

namun belum secara keseluruhan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Desmita 

(2014: 148) yang menyatakan bahwa 

siswa dengan gaya kognitif field 

dependent  menemukan kesulitan dal-

am memproses, namun mudah 

mempersepsi apabila informasi 

dimanipulasi sesuai dengan kont-

eksnya. Ia akan dapat memisahkan 

stimuli dalam konteksnya, tetapi pers-

epsinya lemah ketika terjadi perubahan 

konteks. 

Sedangkan kedua subjek FI 

berdasarkan hasil penelitian, baik 

melalui hasil jawaban tertulis maupun 

hasil wawancara, kedua subjek FI 

menunjukkan hasil yang tidak begitu 

berbeda. Dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah yang diberikan, 

subjek FI1 dan FI2 mengerjakan dan 

memberikan beberapa solusi atau cara 

yang berbeda. Namun ketiga subjek ini 

masih memiliki beberapa kekurangan 

dalam langkah-langkah penyele-

saiannya. Namun dalam proses pmeca-

han atau penyelesaian masalah kedua 

subjek telah melaksanakan tahap-tahap 

penyelesaian masalah dengan baik. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Desmita 

(2014: 148) yang menyatakan bahwa 

siswa dengan gaya kognitif field 

independent lebih cenderung dapat 

memecahkan masalah dengan baik dan 

lancar karena pada dasarnya siswa 

independent mampu menguraikan 

masalah yang komplek menjadi lebih 

sederhana sehingga mudah untuk 

diselesaikannya. 

2. Deskripsi Data Hasil Tes Soal 

Pemecahan Masalah Pada Materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel dan Hasil Wawancara 

a. Subjek FD1 

Berdasarkan deskripsi data hasil 

lembar soal pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel dan data hasil wawancara 

tampak bahwa FD1 pada indikator 

berpikir kreatif untuk indikator 

kefasihan FD1 memenuhi hanya untuk 

soal no.1 karna FD1 menyelesaikan 
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masalah dengan lebih satu cara 

sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih 

satu cara namun tidak ada yang benar, 

FD1 memenuhi indikator fleksibilitas 

hanya pada soal no.1 karena menyele-

saikan masalah dengan lebih satu cara 

sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih 

satu cara namun tidak ada yang benar 

dan juga FD1 tidak mengemukakan ide 

atau gagasan baru dalam menyel-

esaikan masalah yang artinya FD1 juga 

tidak memenuhi indikator kebaruan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

FD1 berada pada tingkat 0 berpikir 

kreatif yaitu tidak kreatif. 

b. Subjek FD2 

Berdasarkan deskripsi data hasil 

lembar soal pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel dan data hasil wawancara 

tampak bahwa FD2 pada indikator 

berpikir kreatif untuk indikator 

kefasihan FD2 memenuhi hanya untuk 

soal no.1 karna FD2 menyelesaikan 

masalah dengan lebih satu cara 

sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih 

satu cara namun tidak ada yang benar, 

FD2 memenuhi indikator fleksibilitas 

hanya pada soal no.1 karena menyele-

saikan masalah dengan lebih satu cara 

sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih 

satu cara namun tidak ada yang benar 

dan juga FD2 tidak mengemukakan ide 

atau gagasan baru dalam menyeles-

aikan masalah yang artinya FD2 juga 

tidak memenuhi indikator kebaruan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

FD2 berada pada tingkat 0 berpikir 

kreatif yaitu tidak kreatif. 

c. Subjek FI1 

Berdasarkan deskripsi data hasil 

lembar soal pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel dan data hasil wawancara 

tampak bahwa FI1 hanya memenuhi 

indikator berpikir kreatif yaitu 

kefasihan dan fleksibilitas karna FI1 

lebih dari satu strategi penyelesaian 

masalah namun FI1 tidak mengemu-

kakan ide atau gagasan baru dalam 

menyelesaikan masalah yang artinya 

FI1 juga tidak memenuhi indikator 

kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa FI1 berada pada tingkat 3 

berpikir kreatif yaitu kreatif. 

d. Subjek FI2 

Berdasarkan deskripsi data hasil 

lembar soal pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel dan data hasil wawancara 

tampak bahwa FI2 hanya memenuhi 

indikator berpikir kreatif yaitu 

kefasihan dan fleksibilitas karna FI2 

lebih dari satu strategi penyelesaian 

masalah namun FI2 tidak mengem-

ukakan ide atau gagasan baru dalam 

menyelesaikan masalah yang artinya 

FI2 juga tidak memenuhi indikator 

kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa FI2 berada pada tingkat 3 

berpikir kreatif yaitu kreatif. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari pembahasan hasil 

penelitian mengenai berpikir kreatif 

siswa dalam pemecahan masalah 

ditinjau dari gaya kognitif field 

dependent dan field independent siswa 

SMA N 1 Batanghari dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini secara 

keseluruhan gambaran kemampuan 

berpikir kreatif berdasarkan indi-

kator berpikir kreatif siswa 
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dependent dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel yaitu untuk FD1 dan FD2 

belum dapat menghasilkan gagasan 

atau strategi dalam menyelesaikan 

masalah pada setiap soal 

pemecahan masalah yang diberikan 

dengan baik. Subjek tidak mampu 

memberikan banyak cara dan 

gagasan yang tidak lazim dikemu-

kakan dalam penyelesaian masalah. 
Sehingga subjek penelitian yaitu 

siswa dependent tidak memenuhi 

ketiga indikator berpikir kreatif. 

Adapun persentase indikator 

berpikir kreatif yang diperoleh 

adalah kefasihan 50%, fleksibilitas 

50%, dan kebaruan 0%. Sedangkan 

pada penelitian siswa idependent 

yaitu untuk FI1 dan FI2 dapat 

menghasilkan gagasan atau strategi 

dalam menyelesaikan masalah pada 

setiap soal pemecahan masalah 

yang diberikan, subjek mampu 

memberikan banyak cara namun 

tidak mampu memberikan gagasan 

yang tidak lazim dikemukakan 

dalam penyelesaian masalah. Sehin-

gga subjek penelitian yaitu siswa 

idependent dapat memenuhi 

indikator kefasihan dan fleksibilitas. 

Adapun persentase indikator berp-

ikir kreatif yang diperoleh adalah 

kefasihan 81,2%, fleksibilitas 

81,2%, dan kebaruan 0%. 

2. Berdasarkan ketercapaian indi-

kator berpikir kreatif, karena FD1 

dan FD2 tidak memenuhi ketiga 

indikator berpikir kreatif maka 

FD1 dan FD2 berada pada tingkat 

0 berpikir kreatif, Dari kedua 

subjek penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat berpikir kreatif 

siswa dependent dalam 

menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel 

berada pada tingkat 0 (tidak 

kreatif) karena tidak memenuhi 

indikator berpikir kreatif. 

Sedangkan FI1 dan FI2 hanya 

memenuhi dua indikator berpikir 

kreatif maka FI1 dan FI2 berada 

pada tingkat 3 berpikir kreatif, 

Dari kedua subjek penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

berpikir kreatif siswa idependent 

dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga 

variabel berada pada tingkat 3 

(kreatif) karena hanya memenuhi 

indikator kefasihan dan fleksib-

ilitas.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapatkan, maka penulis 

menyarankan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian 

penulis menunjukkan bahwa siswa 

dependent tidak memenuhi ketiga 

indikator berpikir kreatif seda-

ngkan siswa idependent mem-

enuhi dua indikator yaitu 

kefasihan dan fleksibilitas. Oleh 

karena itu guru perlu membimbing 

siswa dependent dalam memenuhi 

ketiga indikator berpikir kreatif 

yaitu kefasihan, fleksibilitas dan 

kebaruan. Untuk memenuhi indi-

kator kefasihan dan fleksibilitas 

guru dapat melakukan latihan soal 

kepada siswa dependent sehingga 

dengan begitu dapat membuat 

siswa dependent dapat dengan 

lancar mengerjakan soal-soal 

matematika lainnya, sedangkan 

untuk indikator kebaruan untuk 

siswa dependent dan idependent 
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guru matematika hendaknya dalam 

proses pembelajaran membiasakan 

para siswanya untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalah yang baru 

dan tidak monoton pada contoh soal 

saja. Guru harus menggunakan 

pembelajaran berbasis problem 

solving sehingga siswa dapat 

terbiasa menggunakan ide ataupun 

gagasan baru dalam menghadapi 

suatu permasalahan.  

2. Kepada guru matematika dalam 

proses pembelajaran, guru bisa 

memperhatikan tingkat kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam 

pemberian latihan soal ataupun 

ulangan sehingga siswa terbiasa 

dalam mengerjakan soal dengan 

level yang bertingkat mulai dari 

tingkat rendah sampai tingkat 

tinggi.  

3. Hendaknya guru memberikan 

pembelajaran matematika yang 

lebih melibatkan siswa secara aktif 

dalam menemukan dan mengk-

onstruksi suatu konsep atau prinsip 

dalam materi yang diajarkan.  

4. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi gambaran 

untuk penelitian selanjutnya 

mengenai kemampuan berpikir 

kreatif siswa dependent dan 

independent dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah. 
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