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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah menjadi bagian-

bagian (decomposition) sehingga susunan bentuk sesuatu yang diuraikan itu tampak 

dengan jelas sehingga dapat dimengerti permasalahannya. Data kualitatif merupakan 

sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif 

dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab 

akibat dalam lingkup penelitian. Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk 

memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta untuk membentuk kerangka 

teori baru. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak kata-kata, 

bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya 

observasi, wawancara, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, 

dan penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Satori dan Komariah, 

2014:200-201) 

Bodgan & Biklen (Moleong L.J, 2014:248) mengemukakan bahwa analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses 

memperoleh dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data, memilih-milih 

menjadi satuan yang dapat diolahdan mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes tertulis berupa 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel ditinjau dari 

gaya kognitif field dependent (FD) atau field independent (FI), dan transkrip 

wawancara yang dapat menggambarkan berpikir kreatif siswa pada materi aljabar 

serta hasil tes GEFT yang dapat membedakan gaya kognitif siswa yaitu, tergolong 

field dependent (FD) atau field independent (FI) karena subjek dalam penelitian ini 

untuk siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) dan field independent (FI). 

Selanjutnya, secara teknis penggunaan analisis pada penelitian ini ialah peneliti 

melihat sejauh mana kemampuan dan tingkat berpikir kreatif siswa dengan gaya 

kognitif field dependent (FD) dan field independent (FI) dalam aspek kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. 

2.2 Berfikir Kreatif 

2.2.1 Pengertian berfikir kreatif 

Berpikir dan proses berpikir tidak terlepas dari aktivitas manusia, karena 

berpikir merupakan ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup 

yang lainnya. Setiap orang dapat berpikir, tetapi berpikir itu tidak dapat diamati 

secara langsung. Berpikir, memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru 
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adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat satu sama lain. (Daryanto, 

2013:110). 

Konsep berpikir menurut John Dewey (Daryanto, 2013:112) yang menjadi 

dasar dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:  

a. Adanya kesulitan yang dirasakan atau kesadaran akan adanya masalah.  

b. Masalah itu dibatasi atau diperjelas.  

c. Mencari informasi atau data dan kemudian data itu diorganisasikan.  

d. Mencari hubungan-hubungan untuk merumuskan hipotesis-hipotesis itu.  

e. Penerapan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.  

Menurut Surya M (2015:117) berpikir didefinisikan sebagai suatu proses 

mental dalam mengeksplorasi peta pengalaman yang merupakan satu keterampilan 

bertindak dengan kecerdasan sebagai sumber daya penalaran. Kemudian, pada 

hakikatnya pengertian kreatif menurut Daryanto (2013:114) berhubungan dengan 

penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

menggunakan sesuatu yang telah ada. Jadi berpikir kreatif adalah suatu proses mental 

dalam mengeksplorasi pengalaman yang menghasilkan sesuatu yang baru 

berdasarkan sesuatu yang ada. 

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. Kemampuan siswa untuk mengajukan ide kreatif 
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seharusnya dikembangkan dengan meminta mereka untuk memikirkan 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 aspek kefasihan, 

fleksibilitas, kebaruan. Dengan berpikir divergen, berarti berpikir dalam arah yang 

berbeda-beda, akan diperoleh jawaban-jawaban unik yang berbeda-beda tetapi benar. 

Sedangkan berpikir konvergen, berarti berpikir menuju satu arah yang benar atau satu 

jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu masalah (Daryanto, 

2013:113). 

National Advisory Committee on Creative and Cultural Education 

(NACCCE) mendefinisikan kreativitas sebagai kegiatan imaginatif untuk 

menghasilkan karya yang original dan bernilai (Wijaya A, 2012:56). Downing 

berpendapat bahwa kreativitas dapat didefinisikan sebagai “proses” untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan menyusun kembali 

elemen tersebut (Sani R.A, 2014:13). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah sebagai 

kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru disini bukan 

berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur 

yang telah ada sebelumnya untuk membuat kombinasi baru berdasarkan ide-ide, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah. 
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2.2.2 Indikator dan tingkat berfikir kreatif 

Sund (1975) dalam Daryanto (2015:116) menyatakan bahwa ciri-ciri individu 

dengan potensi kreatif yaitu:  

1. Hasrat keingintahuan yang cukup besar  

2. Bersifat terbuka terhadap pengalaman baru  

3. Panjang akal 

4. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

5. Cendrung lebih menyukai tugas berat dan sulit 

6. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas 

7. Berpikir fleksibel 

8. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cendrung memberi jawaban lebih 

banyak 

9. Kemampuan membuat analisis dan sintesis 

10. Memiliki semangat bertanya serta meneliti.  

Ciri-ciri kreativitas dapat dibedakan kedalam ciri kognitif dan nonkognitif. 

Ciri-ciri kognitif sama dengan empat ciri berpikir kreatif yaitu orisinalitas, 

fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri-ciri nonkognitif meliputi 

motivasi, sikap, dan kepribadian kreatif. Ciri-ciri nonkognitif sama pentingnya 

dengan ciri-ciri kognitif, karena tanpa ditunjang oleh kepribadian yang sesuai, 

kreativitas seseorang tidak dapat berkembang secara wajar.  

Menurut Adibah F (2015:114) mengatakan bahwa indikator berpikir kreatif 

siswa yaitu:  
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1. Kefasihan, berarti kemampuan untuk menghasilkan pemikiran atau pertanyaan 

dalam jumlah yang sangat banyak dan lancar. 

2. Fleksibilitas, berarti kemampuan untuk menghasilkan banyak pemikiran dari 

berbagai sudut pandang. Individu tersebut dapat berpindah dari satu jenis 

pemikiran tertentu ke jenis pemikiran yang lain dari sudut pandang yang berbeda. 

3. Kebaruan, berarti kemampuan untuk berpikir dengan cara baru yang sebelumnya 

tidak dikenal pembuatnya, berbeda, unik, mungkin tidak terduga, asli, dan 

mungkin merupakan penemuan dan harus sesuai tujuan/bernilai, efektif, berguna, 

praktis, layak /mungkin bermakna sosial.  

Selanjutnya Munandar U (2013:192) kemampuan berpikir kreatif dirumuskan 

sebagai kemampuan yang mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Kefasihan, yang menyebabkan seseorang mampu mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian, masalah atau pertanyaan dan arus pemikiran lancar. 

2. Fleksibilitas, yang menyebabkan seseorang mampu menghasilkan gagasan, 

jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. 

3. Kebaruan, yang menyebabkan seseorang mampu melahirkan ungkapan-ungkapan 

yang baru dan unik atau mampu menemukan kombinasi-kombinasi yang tidak 

biasa dari unsur yang biasa. 

Hal yang sama dengan yang dikemukakan Silver (1997:76) bahwa untuk 

menilai kemampuan berpikir kreatif anak dan orang dewasa dapat dilakukan dengan 

menggunakan “The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)”. Tiga komponen 
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yang digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kreatif melalui TTCT adalah 

kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan. Pengertian lebih jelasnya sebagai berikut:  

1. Kefasihan adalah jika siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan 

beberapa alternatif jawaban (beragam) dan benar. 

2. Fleksibilitas adalah jika siswa mampu menyelesaikan masalah matematika 

dengan strategi penyelesaian masalah yang berbeda. 

3. Kebaruan adalah jika siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan 

beberapa jawaban yang berbeda tetapi bernilai benar dan satu jawabanyang tidak 

biasa dilakukan oleh siswa pada tahap perkembangan mereka atau tingkat 

pengetahuannya.  

Selanjutnya berdasarkan indikator yang dinilai dalam berpikir kreatif adalah 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan dan tabel 2.1 (karakteristik tingkat kemampuan 

berpikir kreatif), ketiga indikator tersebut sangat mempengaruhi tingkat berpikir 

kreatif. Tingkat berpikir kreatif ini terdiri dari 5 tingkat sebagai berikut:  

1. Tingkat 4 (sangat kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan dalam memecahkan masalah matematika. 

2. Tingkat 3 (kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan atau 

kefasihan dan fleksibilitas dalam memecahkan masalah. 

3. Tingkat 2 (cukup kreatif) yaitu siswa mampu menunjukkan kebaruan atau 

fleksibilitas dalam memecahkan masalah. 

4. Tingkat 1 (kurang kreatif) yaitu siswa mampu menunjukan kefasihan dalam 

memecahkan masalah. 
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5. Tingkat 0 (tidak kreatif) yaitu siswa tidak mampu menunjukan ketiga indikator 

berpikir kreatif.  

Menurut Siswono T.Y.E (2011:551) tingkat kemampuan berpikir kreatif 

dalam matematika, seperti pada tabel 2.1. Berdasarkan penjelasan tingkatan 

kemampuan berpikir kreatif di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

menentukan tingkatan berpikir kreatif siswa dilihat dari proses penyelesaian masalah 

yang diberikan berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. 

Hubungan indikator berpikir kreatif dengan tingkat berpikir kreatif dapat pula 

disajikan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Karakteristik Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Karakteristik 

 
Tingkat 4 

(Sangat Kreatif) 
Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian dan dapat mengembangkan cara lain untuk 

menyelesaikannya. Salah satu solusi memenuhi indikator 

kebaruan . Beberapa masalah yang dibangun memenuhi indikator 

kebaruan, fleksibilitas, dan kefasihan. 

Tingkat 3 

(Kreatif) 
Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara 

penyelesaian, tetapi tidak bisa mengembangkan cara lain untuk 

menyelesaikannya. Salah satu solusi memenuhi aspek kebaruan. 

Selain itu, pada tingkat ini juga siswa dapat menyelesaikan 

masalah dengan lebih dari satu strategi penyelesaian masalah dan 

dapat mengembangkan strategi untuk memecahkan permasalahan 

(fleksibilitas) namun tidak memiliki ide atau gagasan yang 

berbeda dari yang lain (kebaruan). 

Tingkat 2 

(Cukup Kreatif) 
Siswa mampu dapat memecahkan permasalahan dengan satu cara 

penyelesaian yang sifatnya berbeda dari yang lain (kebaruan) 

namun indikator fleksibilitas atau siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan mengembangkan strategi penyelesaian 

masalah (fleksibilitas) namun bukan ide atau gagasan yang baru. 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 
Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan lebih dari 

satu cara (kefasihan) tetapi tidak dapat mengembangkan strategi 

penyelesaian masalah dan tidak memenuhi indikator kebaruan. 

Tingkat 0 

(Tidak Kreatif) 
Siswa mampu dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih 

dari satu cara penyelesaian masalah dan tidak dapat 

mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. Dia juga tidak 

bisa menimbulkan ide baru. 
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Tabel 2.2 Hubungan Indikator dengan Tingkat Berpikir Kreatif 

Indikator Berpikir Kreatif  

Keterangan 

 
Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

√ √ √ 
Sangat Kreatif 

(Tingkat 4) 

√ √ - Kreatif 

(Tingkat 3) √ - √ 

- √ - Cukup Kreatif 

(Tingkat 2) - - √ 

√ - - 
Kurang Kreatif 

(Tingkat 1) 

- - - 
Tidak Kreatif 

(Tingkat 0) 

 

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 terlihat bahwa untuk indikator fleksibilitas 

dan kebaruan memiliki standar lebih tinggi dari pada indikator kefasihan. Hal ini 

terbukti dengan melihat tingkat 2 berpikir kreatif yaitu cukup kreatif jika memenuhi 

indikator fleksibilitas atau kebaruan, dan jika hanya memenuhi indikator kefasihan 

berarti tergolong pada tingkat 1 berpikir kreatif yaitu kurang kreatif.  

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

indikator berpikir kreatif meliputi kefasihan menuntut siswa untuk menghasilkan 

banyak jawaban, fleksibilitas menuntut seseorang untuk menghasilkan gagasan yang 

bervariasi sehingga tidak ada kekakuan dalam berpikir, selanjutnya kebaruan 

menuntut siswa untuk memberikan jawaban yang berbeda dari yang lain berdasarkan 

sesuatu yang ada. 
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2.3 Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent 

2.3.1 Pengertian gaya kognitif Field Dependent dan Field Independent 

Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

cara seseorang dalam bertingkah laku, menilai, dan berpikir akan berbeda pula. Tak 

ada suatu metode yang sesuai dengan semua siswa. Ada yang lebih cocok belajar 

sendiri, ada yang lebih senang mendengarkan penjelasan dan informasi dari guru 

melalui metode ceramah, dan ada juga yang lebih cocok belajar kelompok. 

Gaya kognitif menurut Witkin (Uno H.B, 2012:186) adalah sebagai ciri khas 

siswa dalam belajar. Sedangkan Desmita (2014:146) mengemukakan bahwa gaya 

kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif (berpikir, 

mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan 

memproses informasi, dan seterusnya) yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. 

Woolfolk (Uno H.B, 2012:187) mengemukakan bahwa gaya kognitif seseorang dapat 

memperlihatkan variasi individu dalam hal perhatian, penerimaan informasi, 

mengingat, dan berpikir yang muncul atau berbeda diantara kognisi dan kepribadian. 

Sejalan itu menurut Nasution S (2013:94) gaya belajar adalah cara yang 

konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Gaya belajar ini 

berkaitan erat dengan pribadi seseorang, yang tentu dipengaruhi pendidikan dan 

riwayat perkembangannya. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya 

kognitif sama dengan gaya belajar. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam 

berpikir yang berkaitan dengan sikap terhadap informasi, cara mengolah informasi, 

menyimpan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Gaya kognitif 

atau gaya belajar ini berkaitan erat dengan pribadi seseorang yang dipengaruhi oleh 

pendidikan seseorang dan perkembangannya.  

Seperti yang dijelaskan Woolfolk dalam Uno H.B (2012:187) bahwa banyak 

variasi gaya kognitif yang diminati para pendidik, dan mereka membedakan gaya 

kognitif berdasarkan dimensi, yakni (a) perbedaan aspek psikologis, yang terdiri dari 

field independent (FI) dan field dependent (FD), (b) waktu pemahaman konsep, yang 

terdiri dari gaya impulsive dan gaya reflective. 

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 dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia akan dapat 

memisalkan stimuli dalam konteksnya tetapi persepsinya lemah ketika terjadi 
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perubahan konteks. Uno H.B (2012:190) juga mengemukakan bahwa seorang siswa 

yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD), global perseptual merasakan beban 

yang berat, sukar memproses, mudah mempersepsi apabila informasi dimanipulasi 

sesuai dengan konteksnya. Orang yang bergaya field dependent cenderung menerima 

suatu pola sebagai suatu keseluruhan, sulit baginya memusatkan pada suatu aspek 

situasi atau menganalisis suatu pola menjadi bagian-bagian yang berbeda (Desmita, 

2014:148). 

Pernyataan tersebut bermakna bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif field 

dependent cenderung berpikir secara global tanpa mengadakan pembagian, sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam menganalisis masalah dan menemukan kesulitan-

kesulitan khusus dalam menggunakan objek-objek yang dikenal dengan cara yang 

tidak biasa dilakukannya. Ketidakmampuan siswa tersebut dalam menganalisis suatu 

situasi membuatnya cenderung lebih suka menerima bahan-bahan yang telah tersusun 

tetapi tidak mampu menyusunkembali dan apabila dihadapkan pada bahan-bahan 

yang tidak terstruktur, mereka mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. 

Sedangkan yang disebut dengan individu dengan gaya kognitif field 

Independent adalah apabila individu mempersepsikan diri bahwa sebagian besar 

perilaku tidak dipengaruhi oleh lingkungan (Ghufron dan Risnawita, 2013:86). 

Sedangkan Menurut Desmita (2014:148), siswa dengan gaya kognitif Field 

Independent (FI) cenderung menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan 

dalam memproses informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan 

merasa efesien bekerja sendiri. Uno H.B (2012:190) juga mengemukakan bahwa 
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seorang yang memiliki gaya kognitif Field Independent (FI) , artikulasi akan 

mempersepsi secara analitis. Ia akan dapat memisahkan stimuli dalam konteksnya, 

tetapi persepsinya lemah ketika terjadi perubahan konteks. Namun, diferensi 

psikologis dapat diperbaiki melalui situasi yang bervariasi. Individu pada kategori FI 

biasanya menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan dalam mengolah 

informasi dan mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan merasa efisien bekerja 

sendiri.Orang yang bergaya Field Independent lebih menerima bagian-bagian terpisah 

dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola ke dalam komponennya. 

Penyataan tersebut bermakna bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif field 

Independent cenderung tidak tergantung pada lingkungan, mengerjakan tugas secara 

tidak berurutan dan lebih suka bekerja sendiri serta tidak mengalami kesulitan dalam 

mempelajari suatu hal apabila dihadapakan pada bahan-bahan yang tidak terstruktur. 

Berdasarkan tabel 2.3, diketahui perbedaan ciri-ciri dari masing-masing 

individu field dependent (FD) maupun field independent (FI). Meskipun terdapat dua 

kelompok gaya kognitif yang berbeda tetapi tidak dapat dikatakan bahwa siswa field 

independent (FD) lebih baik dari pada siswa field dependent (FI). Setiap gaya 

kognitif mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

Menurut Desmita (2014:148), siswa yang memiliki gaya kognitif field 

dependent (FD) lebih kuat mengingat informasi-informasi sosial seperti percakapan 

atau interaksi antarpribadi. Selain itu, siswa field dependent (FD) akan merasakan 

kesulitan untuk melepaskan diri dari keadaan yang mengacaukannya. Berbeda dengan 

siswa yang memiliki gaya kognitif field independent (FI), siswa ini lebih mudah 
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mengurai hal-hal kompleks dan lebih mudah memecahkan masalah dan siswa ini 

akan merasakan kesulitan untuk memecahkan masalah sosial yang merupakan objek 

yang rumit dan kurang terstruktur. 

Nasution S (2013:95-96) menyatakan bahwa untuk lebih jelasnya karakter 

pembelajaran siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) dan field independent 

(FI) pada tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Perbedaan Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent 
Tipe : Field dependent Tipe : Field Independent 

1. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

banyak bergantung pada pendidikan 

sewaktu kecil;  

2. Dididik untuk selalu memperhatikan orang 

lain; 

3. Mengingat hal-hal dalam konteks sosial, 

misalnya gadis; mengenakan rok menurut 

panjang yang lazim; 

4. Bicara lambat agar dapat dipahami orang 

lain; 

5. Mempunyai hubungan sosisal yang luas 

untuk bekerja dalam bidang guidance, 

counseling, pendidikan dan sosial; 

6. Lebih cocok untuk memilih psikologis 

klinis; 

7. Lebih banyak terdapat di kalangan wanita; 

8. Lebih sukar memastikan bidang mayornya 

dan sering pindah jurusan; 

9. Tidak senang pelajaran matematika, lebih 

menyukai bidang humanitas dan ilmu-ilmu 

sosial; 

10. Guru yang field dependent cenderung 

diskusi, demokratis; 

11. Memerlukan petunjuk yang lebih banyak 

untuk memahami sesuatu, bahan 

hendaknya tersusun langkah demi langkah; 

12. Lebih peka akan kritik dan perlu mendapat 

dorongan, kritik jangan bersifat pribadi. 

1. Kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan 

oleh pendidikan di masa lampau; 

2. Dididik untuk berdiri sendiri dan 

mempunyai otonomi atas tindakannya; 

3. Tidak perduli akan norma-norma orang 

lain; 

4. Berbicara cepat tanpa menerima daya 

tangkap orang lain; 

5. Kurang mementingkan hubungan sosial; 

sesuai untuk jabatan dalam bidang 

matematika, science, insinyur; 

6. Lebih sesuai memilih psikologi 

eksperimental; 

7. Banyak pria, namun banyak yang 

overlapping; 

8. Lebih cepat memilih bidang mayornya; 

9. Dapat juga menghargai humanitas dan 

ilmu-ilmu sosial, walaupun lebih cenderung 

kepada matematika dan ilmu pengetahuan 

alam; 

10. Guru yang field independent cenderung 

untuk memberikan kuliah, menyampaikan 

pelajaran dengan memberitahukannya; 

11. Tidak memerlukan petunjuk yang 

terperinci; 

12. Dapat menerima kritik demi perbaikan.  
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Beberapa karakteristik yang khas dimiliki individu dengan gaya kognitif field 

dependent yaitu bahwa individu tersebut mempunyai sifat yang cendrung dimotivasi 

dari luar dan banyak dipengaruhi oleh kelompok masyarakat atau belajar dan figur 

otoritas, mengalami peristiwa yang lebih global. Individu dengan gaya belajar field 

dependent menyukai pendekatan semacam, „pendekatan penonton‟ saat belajar.  

Adapun individu dengan gaya belajar field independent mempunyai sifat 

cenderung dimotivasi dari dalam atau diri sendiri (misalnya, belajar sendiri) dan 

kurang terpengaruh oleh penguatan sosial, menyukai kompetisi, memiliki aktivitas, 

dan bekerja secara terstruktur dan kepribadian field independent memiliki orientasi 

sosial yang lebih rendah, dibandingkan dengan kepribadian field dependent (Witkin 

dkk., 1971 dalam Ghufron dan Risnawita, 2013:87).  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini akan 

mendeskripsikan kemampuan dan tingkat berfikir kreatif siswa dengan gaya kognitif 

field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah. 

 

2.3.2 Menentukan Siswa dengan gaya kognitif Field Dependent dan Field 

Independent 

 

Penggolongan siswa ke dalam masing-masing gaya kognitif dilakukan dengan 

memberikan suatu test perseptual. Group Embedded Figures Test (GEFT) merupakan 

tes perseptual yang menggunakan gambar. GEFT digunakan dalam penelitian ini 

dikembangkan oleh Witkin, et al (Rufi‟i, 2011:91-92). Seseorang yang menjalani tes 
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ini dihadapkan pada sekumpulan gambar-gambar rumit dan sederhana. Setiap gambar 

rumit terdapat salah satu dari gambar-gambar sederhana. Tugas yang harus dikerjakan 

adalah mempertebal gambar sederhana yang ditetapkan termuat pada masing-masing 

gambar sederhana. 

Seperti contoh berikut ini: 

     

Gambar 2.1      Gambar 2.2  
Gambar sederhana x    Gambar rumit yang menyembunyikan  

Gambar sederhana x 

 

Gambar 2.3  
Gambar sederhana dalam gambar rumit 

Pada Group Embedded Figures Test (GEFT) yang merupakan objek dari 

persepsi adalah gambar sederhana. Lingkungan yang mengacau adalah gambar rumit. 

Dalam Group Embedded Figures Test (GEFT) terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

pertama mencakup tujuh buah gambar, bagian kedua dan ketiga masing-masing 
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terdiri dari sembilan gambar. Bagian pertama untuk latihan, sehingga hasilnya tidak 

diperhitungkan sebagai gaya kognitif. Alokasi waktu untuk mengerjakan bagian 

pertama adalah dua menit. Bagian kedua dan ketiga merupakan tes gaya kognitif 

sesungguhnya, dimana waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan kedua bagian 

tersebut masing-masing sembilan setengah menit. Untuk menentukan kelompok 

siswa yang mempunyai gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya kognitif field 

independent (FI), subjek yang nilainya 0-11 dikategorikan sebagai subjek field 

dependent (FD) dan subjek yang nilainya 12-18 dikategorikan sebagai subjek field 

independent (FI). 

2.4 Pemecahan Masalah 

2.4.1 Pengertian pemecahan masalah 

Menurut Wardani (Hamiyah dan Jauhar,2014: 119) pemecahan masalah 

adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. Dengan demikian, ciri dari penugasan berbentuk 

pemecahan masalah adalah: (1) ada tantangan dalam materi tugas atau soal, (2) 

masalah tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin yang sudah 

diketahui penjawab. 

Menurut polya (dalam Hamiyah dan Jauhar, 2014:120) mengartikan 

pemecahan masalah sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai.  

Dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu persoalan yang 

tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru pemecahan masalah adalah 
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mencari atau menemukan cara penyelesaian (menemukan pola, aturan, atau 

algoritma). Sintaknya adalah: sajikan permasalahan yang memenuhi kriteria di atas, 

siswa berkelompok atau individu mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan, 

siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, dan akhirnya 

menemukan solusi. 

2.4.2 Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Menurut Polya dalam Hamiyah (2014:116) langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah, yaitu: 

1) Memahami masalah. 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah: apa (data) yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, 

kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah 

asli dalam bentuk yang lebih operasional (dapat dipecahkan). 

2) Merencanakan penyelasaian. 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah mencoba mencari 

atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan, yang memiliki 

kemiripan dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau 

aturan, menyusun prosedur penyelesaian. 

3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana. 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan 

penyelesaian. 
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4) Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah menganalisis dan 

mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh 

benar, apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, apakah prosedur yang 

dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis, atau 

apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. 

2.4.3 Hubungan pemecahan masalah dengan berfikir kreatif  

Pemecahan masalah adalah sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Dengan pemecahan masalah, siswa mampu memperoleh pengalaman menggunakan 

pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada 

pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Hamiyah dan Jauhar, 2014:114). 

Selanjutnya menurut Sanni R.A (2014:15) berpikir kreatif yaitu kemampuan 

mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Berdasarkan 

pendapat para ahli mengenai pengertian pemecahan masalah serta berpikir kreatif, 

dapat ditemukan hubungan antara pemecahan masalah dengan kemampuan berpikir 

kreatif, yaitu saat siswa diberikan suatu masalah maka siswa akan menggunakan 

pengetahuan dan pengalamannya dalam memecahkan masalah tersebut sehingga 

secara otomatis siswa berpikir kreatif. 

Sejalan dengan itu menurut Wijaya A (2012:58) Kegiatan matematika 

cenderung merupakan aktivitas berfikir, oleh karena itu penggunaan kegiatan otak 

atau mind on activity diperlukan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam 
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matematika. Salah satu mind on activity yang bisa digunakan untuk mengembangkan 

kreativitas (dalam berfikir) siswa adalah melalui kegiatan pemecahan masalah. 

2.5 Karakteristik materi sistem persamaan linear tiga variabel 

Sistem persamaan linear adalah salah satu materi mata pelajaran matematika di 

semester ganjil yang dipelajari siswa kelas X SMA. Karakteristik materi sistem 

persamaan linear dua variabel salah satunya adalah materi matematika yang sangat 

dekat dengan kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

sering dijumpai siswa sering dijadikan atau digunakan dalam aplikasi materi sistem 

persamaan linear tiga variabel pada umumnya dalam bentuk soal cerita. 

Dalam aplikasi pemberian soal pada materi sistem persamaan linear tiga variabel 

terdapat dua jenis soal yaitu soal yang secara langsung diberikan persamaan dan 

diminta untuk mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dan soal yang 

berbentuk permasalahan atau soal cerita yang terkait permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dituntut siswa menentukan model matematika atau persamaan-

persamaan dari soal cerita yang diberikan sekaligus menentukan himpunan 

penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dalam pemecahan masalah sistem 

persamaan linear tiga variabel (SPLTV) yaitu dalam menentukan himpunan 

penyelesaiaan atau menentukan nilai ketiga variabel yang memenuhi diperlukan 

pemikiran dan gagasan yang kreatif dalam membuat (merumuskan) dan 

menyelesaikan model matematika yang ada pada soal dan menafsirkan solusi dari 

masalah tersebut. 
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Tabel 2.4 Jenis dan Contoh Soal Sistem persamaan Linear Tiga Variabel 
Soal biasa  Soal Cerita  

1. x, y, dan z adalah penyelesaian 

sistem persamaan: 

3x + 4y – 5z = 12 

2x + 5y + z = 17 

6x – 2y + 3z = 17 

Tentukan nilai x
2
 + y

2
+ z

2 

 

1. Diberi dua bilangan. Bilangan kedua sama dengan 

enam kali bilangan pertama setelah dikurangi satu. 

Bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama 

dikuadratkan dan ditambah tiga. Temukanlah 

bilangan tersebut. 

1. x, y, dan z adalah penyelesaian 

sistem persamaan 

x + 2y = –4 

2x + z = 5 

y – 3z = –6 

Tentukan nilai x.y.z 

2. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin A, B, 

dan C.Jika ketiganya bekerja, 5.700 lensa yang dapat 

dihasilkan dalam satu minggu. Jika hanya mesin A 

dan B bekerja, 3.400 lensa yang dihasilkan dalam 

satu minggu. Jika hanya mesin A dan C yang 

bekerja, 4.200 lensa yang dapat dihasilkan dalam 

satu minggu. Berapa banyak lensa yang dihasilkan 

oleh tiap-tiap mesin dalam satu minggu? 

 

Dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel 

dapat digunakan metode-metode yaitu diantaranya:  

1. Metode Eliminasi 

Pada metode ini cara menyelesaikan sistem persamaan linear tiga peubah 

dengan eliminasi yaitu menghilangkan salah satu peubah sehingga yang tadinya 3 

persamaan dengan 3 peubah menjadi 2 persamaan dengan 2 peubah. Lalu 

diselesaikan dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 peubah. Untuk 

menentukan nilai peubah yang terakhir, dengan mengganti 2 peubah yang sudah 

diketahui dari salah satu persamaan.   

2. Metode Substitusi  

Cara lain untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga 

variabel adalah dengan menggunakan metode substitusi. Substitusi mempunyai arti 

mengganti yaitu mengganti salah satu peubah dari dua persamaan dengan peubah dari 

persamaan lainnya sehingga yang tadinya 3 persamaan dengan 3 peubah menjadi 2 
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persamaan dengan 2 peubah. Lalu selesaikan seperti menyelesaikan sistem persamaan 

linear yang sudah diketahui ke salah satu persamaan yang ada. 

3. Metode Gabungan  

Metode ini merupakan perpaduan dari 2 metode, yaitu metode substitusi dan 

metode eliminasi. Misalkan ketika akan menentukan nilai dari variabel x metode yang 

digunakan adalah metode elimiinasi dan untuk menentukan nilai variabel y atau z 

menggunakan metode substitusi atau sebaliknya. 

Dalam penelitian ini indikator yang diukur ialah tingkatan kemampuan 

berpikir kreatif sehingga diperlukannya suatu soal atau masalah yang memungkinkan 

dan menunjang siswa dalam menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya. Oleh 

karena itu salah satu jenis soal yang dapat digunakan ialah pemecahan masalah 

berbentuk soal cerita non rutin karena soal cerita  non rutin memungkinkan siswa 

untuk berpikir kreatif dalam memberikan beragam solusi dan jawaban dari soal yang 

diberikan.  

2.6 Hubungan Penentuan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Field 

Dependent dan Field Independent dalam Pemecahan Masalah pada Materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Menurut Desmita (2014:148), seorang siswa dengan gaya kognitif field 

dependent (FD) menemukan kesulitan dalam memproses, namun mudah 

mempersepsi apabila informasi dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia akan dapat 

memisalkan stimuli dalam konteksnya tetapi persepsinya lemah ketika terjadi 

perubahan konteks. Sedangkan siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) 
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cenderung menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan dalam memproses 

informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak berurutan dan merasa efesien 

bekerja sendiri. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dan field independent yang menjadi subjek dalam penelitian 

ini. 

Penelitian ini akan memaparkan tentang kemampuan berpikir kreatif subjek. 

Menurut Soeyono Y (2013) berpikir kreatif adalah proses berpikir divergen untuk 

menemukan solusi yang baru yang menekankan pada aspek kefasihan, fleksibilitas, 

kebaruan. Berpikir kreatif memerlukan pengetahuan dan pengalaman awal yang 

cukup agar memiliki beberapa kemungkinan strategi atau ide yang dapat 

dimunculkan. 

Salah satu masalah yang dapat mengungkapkan berpikir kreatif yaitu melalui 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah menuntut proses interpretasi situasi melalui 

pemodelan matematika serta perlu menghubungkan berbagai konsep matematika. 

Pada materi sistem persamaan linear tiga variabel memungkinkan membuat 

pemecahan masalah yang bisa membangun berfikir kreatif karena pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel memiliki jawaban melalui pemodelan matematika dan 

perlu menghubungkan berbagai konsep matematika. 

Dengan pemecahan masalah, siswa mampu memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan 

pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Hamiyah dan Jauhar, 2014:114). 
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Selanjutnya menurut Sanni R.A (2014:15) berpikir kreatif yaitu kemampuan 

mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas.Berdasarkan 

pendapat para ahli mengenai pengertian pemecahan masalah serta berpikir kreatif, 

dapat ditemukan hubungan antara pemecahan masalahdengan kemampuan berpikir 

kreatif, yaitu saat siswa diberikan suatu masalahmaka siswa akan menggunakan 

pengetahuan dan pengalamannya dalam memecahkan masalah tersebut sehingga 

secara otomatis siswa berpikir kreatif. 

Sejalan dengan itu menurut Wijaya A (2012:58) Kegiatan matematika 

cenderung merupakan aktivitas berfikir, oleh karena itu penggunaan kegiatan otak 

atau mind on activity diperlukan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam 

matematika. Salah satu mind on activity yang bisa digunakan untuk mengembangkan 

kreativitas (dalam berfikir) siswa adalah melalui kegiatan pemecahan masalah. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa siswa dependent dan 

independent dengan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah pada materi SPLDV 

saling terkait dan memiliki hubungan satu sama lain. 

2.7 Kriteria Penentuan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Field 

Dependent dan Field Independent dalam Pemecahan Masalah pada Materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Berikut kriteria penentuan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dependent 

dan independent dalam menyelesaiakan pemecahan masalah pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel disajikan pada tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Kriteria Penentuan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif  

Tingkat 

Kemampuan 

Aspek/ 

Komponen 

Terpenuhi 

Kriteria Jawaban 

(1) (1) (3) 

Tingkat 4  

(Sangat 

Kreatif )  

Kefasihan  

Fleksibilitas  

Kebaruan  

Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu:  

1. Siswa dapat memahami masalah, menuliskan informasi 

yang terdapat pada soal kemudian menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. Siswa menuliskan pemisalan agar mempemudah 

penyelesaian soal 

3. Siswa mampu menentukan model matematika dari 

informasi yang diperoleh dari permasalahan  

4. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara dengan lancar dan tepat.  

5. Siswa dapat menyelesaikan cara-cara yang telah dirancang 

sesuai alur penyelesaian dan perhitungan yang fleksibel 

dan benar. 

6. Siswa mampu memberikan jawaban yang baru atau unik 

dan lebih efektif dari pada yang lainnya dengan tepat dan 

sesuai dengan aturan matematika. 

7. Siswa memberikan kesimpulan pada setiap jawaban atau 

mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan.  

 

Tingkat 3  

(Kreatif)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kefasihan dan 

kebaruan  

Atau  

Kefasihan dan 

fleksibilitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu: 

1. Siswa dapat  memahami masalah, menuliskan informasi 

yang terdapat pada soal kemudian  menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar  mempermudah 

penyelesaian soal 

3. siswa dapat menentukan persamaan linear dua variabel 

atau model matematika dari informasi yang didapat dari 

permasalahan 

4. siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara atau solusi dengan 

lancar dan tepat.  

5. Siswa belum mampu menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur penyelesaian dan perhitungan 

yang fleksibel dan benar dan tepat. 

6. siswa mampu mampu memberikan jawaban yang baru atau 

unik dan lebih efektif dari pada yang lainnya dengan tepat 

dan sesuai dengan aturan matematika. 

siswa memberikan kesimpulan atau memeriksa kembali atau 

mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan pertanyaan 

yang diberikan.  

Atau  

Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu: 
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(1) (2) (3) 

  1. siswa dapat memahami masalah, menuliskan informasi 

yang ada pada soal dan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar  mempermudah 

penyelesaian soal 

3. siswa dapat menentukan model matematika dari informasi 

yang didapat dari permasalahan  

4. siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara atau solusi dengan 

lancar dan tepat.  

5. siswa mampu menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur penyelesaian dan perhitungan 

yang fleksibel dan benar.  

6. siswa belum mampu memberikan jawaban yang baru atau 

unik dan lebih efektif daripada yang lainnya dengan tepat 

dan sesuai dengan aturan matematika.  

7. siswa memberikan kesimpulan atau memeriksa kembali 

atau mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan  

 

Tingkat 2  

(Cukup 

Kreatif)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebaruan atau 

Fleksibilitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu: 

1. siswa dapat memahami masalah, menuliskan informasi 

yang ada pada soal dan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar  mempermudah 

penyelesaian soal. 

3. siswa dapat menentukan model matematika dari informasi 

yang didapat dari permasalahan. 

4. siswa belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara atau solusi dengan 

lancar dan tepat. 

5. siswa dapat menyelesaikan masalah dengan 

mengembangkan solusinya (fleksibel) dan dengan sudut 

pandang atau pendekatan yang berbeda. 

6. siswa belum mampu memberikan jawaban yang baru atau 

unik dan lebih efektif daripada yang lainnya dengan tepat 

dan sesuai dengan aturan matematika.  

siswa memberikan kesimpulan atau memeriksa kembali 

atau mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan  

atau  

 

Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu:  

1. siswa dapat memahami masalah, menuliskan informasi 

yang ada pada soal dan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar  mempermudah 

penyelesaian soal 
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(1) (2) (3) 

   3. siswa dapat menentukan model matematika dari informasi 

yang didapat dari permasalahan  

4. siswa belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara atau solusi dengan 

lancar dan tepat.  

5. siswa belum mampu menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur penyelesaian dan perhitungan 

yang fleksibel dan benar. 

6. siswa dapat memberikan jawaban yang baru atau unik dan 

lebih efektif dengan tepat dan sesuai dengan aturan 

matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan atau memeriksa kembali 

atau mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan  

 

Tingkat 1  

(Kurang 

Kreatif) 

kefasihan Pada tingkat ini siswa mampu menyelesaikan soal yang 

diberikan dengan kriteria yaitu:  

1. siswa dapat memahami masalah, menuliskan informasi 

yang ada pada soal dan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar  mempermudah 

penyelesaian soal 

3. siswa dapat menentukan model matematika dari informasi 

yang didapat dari permasalahan  

4. siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara atau solusi dengan 

lancar.  

5. siswa belum mampu menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur penyelesaian dan perhitungan 

yang fleksibel dan benar. 

6. siswa belum mampu memberikan jawaban yang baru atau 

unik dan lebih efektif daripada yang lainnya dengan tepat 

dan sesuai dengan aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan pada setiap jawaban atau 

mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan 

pertanyaan yang diberikan.  

 

Tingkat 0  

(Tidak 

Kreatif)  

Tidak memenuhi 

semua indikator  

Pada tingkat ini siswa tidak dapat menyelesaikan dengan lebih 

satu solusi atau sama sekali tidak mampu menyelesaikan soal 

yang diberikan  
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2.8 Kerangka Konseptual  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram kerangka konseptual 

Penyelesaian pemecahan masalah pada materi SPLTV 

 
Dengan langkah-langkah: 

1. Memahami masalah 

2. Membuat rencana untuk menyelesaikan 

masalah 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

4. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

Menganalisi berfikir kreatif siswa 

Aspek atau indikator 

berfikir kreatif 

1. Kefasihan 

2. Fleksibilitas 

3. kebaruan 

Tingkat Kemampuan berpikir kreatif  

1. Tingkat 4 (Sangat Kreatif) meliputi aspek 1,2 dan 3 

2. Tingkat 3 (Kreatif) meliputi aspek 1 dan 2 atau 1 dan 3 

3. Tingkat 2 (Cukup Kreatif) meliputi aspek 2 atau 3 

4. Tingkat 1 (Kurang Kreatif) meliputi aspek 1 

5. Tingkat 0 (Tidak Kreatif) tidak meliputi semuanya 

Lembar penyelesaian pemecahan masalah siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dan  field independent 

 

Siswa dengan gaya kognitif field dependent dan field independent 

 

Siswa diberi tes GEFT 

 

Mendeskripsikan kemampuan dan tingkat berpikir kreatif siswa dengan gaya kognitif 

field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel (SPLTV) Kelas X SMA 

 
kesimpulan 

Ket:  : hasil yang diperoleh   :kegiatan : urutan kegiatan 


