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Abstrak 
 

Di dunia yang begitu cepat berubah, kreativitas menjadi penentu keunggulan. Daya 
kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan pula oleh kreativitas sumber daya manusianya. 
Kreativitas diperlukan pada setiap bidang kehidupan. Ia diperlukan untuk mendesain 
sesuatu, meningkatkan kualitas hidup, mengkreasi perubahan, dan menyelesaikan 
masalah. Sementara itu, hampir setiap bidang kehidupan manusia memerlukan 
kemampuan pemecahan masalah. Bahkan, kesuksesan dalam kehidupan sangat 
ditentukan oleh kemampuannya dalam memecahkan masalah baik dalam skala besar 
maupun kecil. Dalam konteks ini, kreativitas menjadi prasyarat bagi individu untuk 
memecahkan masalah. 

Terdapat beragam pengertian kreativitas. Secara umum kreativitas diartikan 
sebagai kemampuan untuk menghasilkan suatu produk baru yang unik, berkualitas, dan 
bermanfaat. Kreativitas sering pula diartikan sebagai kemampuan berpikir divergen. 
Berpikir divergen mempunyai 4 komponen, yaitu kefasihan (fluency), fleksibilitas 
(flexibility), kebaruan (novelty), dan elaborasi (elaboration). Tidak sebagaimana 
pandangan klasik yang menganggap kreativitas sebagai kemampuan yang hanya dimiliki 
oleh individu luar biasa dalam bidang tertentu, seperti sains atau seni, pandangan terkini 
mengenai kreativitas menempatkannya sebagai kemampuan yang dapat dibentuk atau 
dikembangkan melalui berbagai usaha, termasuk melalui kegiatan pembelajaran yang 
terencana dengan baik. Kreativitas juga terjadi dan tumbuh dalam berbagai bidang, 
termasuk matematika. Kalau dalam bidang-bidang lain peninjauan kreativitas lebih 
menekankan pada produk, maka dalam matematika, kreativitas lebih ditinjau dari aspek 
prosesnya. Karena penekanannya lebih pada proses, kreativitas dalam matematika sering 
disebut sebagai berpikir kreatif matematis. 

Hubungan antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah menarik untuk dikaji. 
Selama ini pemecahan masalah sering dipandang sebagai keterampilan yang bersifat 
mekanistis, sistematis, dan abstrak. Namun, seiring berkembangnya teori-teori belajar 
kognitif, pemecahan masalah lebih dipandang sebagai aktivitas mental yang kompleks 
yang memuat berbagai keterampilan kognitif. Dalam konteks sebagaimana diuraikan di 
atas, berpikir kreatif dipandang sebagai syarat bagi tumbuhnya kemampuan pemecahan 
masalah. Namun, sebaliknya, pemecahan masalah dapat pula dipandang sebagai sarana 
untuk menumbuhkan kreativitas. Perlu diketahui bahwa pemecahan masalah mempunyai 
berbagai peran, yakni sebagai kemampuan, pendekatan, dan sebagai konteks. Mengingat 
kreativitas tidak tumbuh dalam suasana atau ruang hampa, maka ia memerlukan sarana 
atau konteks. Dalam hal ini, konteks dimaksud dapat berupa aktivitas pemecahan 
masalah. Dalam makalah ini akan dieksplorasi mengenai hubungan antara pemecahan 
masalah dan berpikir kreatif ditinjau dari berbagai aspeknya. 

 
Kata kunci: berpikir kreatif, pemecahan masalah 
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A. Pendahuluan 

Di dunia yang begitu cepat berubah, kreativitas menjadi penentu keunggulan. 

Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan pula oleh kreativitas sumber daya 

manusianya. Kreativitas juga menjadi prasyarat bagi kesuksesan hidup individu. 

Menurut Alexander (2007), kesuksesan hidup individu sangat ditentukan oleh 

kemampuannya untuk secara kreatif menyelesaikan masalah, baik dalam skala besar 

maupun kecil. Individu yang kreatif dapat memandang suatu masalah dari berbagai 

persepktif. Cara pandang demikian memungkinkan individu tersebut memperoleh 

berbagai alternatif solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betapa 

pentingnya kreativitas juga dikemukakan oleh DeBono (McGregor, 2007). 

Menurutnya, individu memerlukan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup 

mereka, mendesain sesuatu, menyelesaikan masalah, mengkreasi perubahan, dan 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas suatu sistem. 

Kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan-

kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja saat ini. Menurut Career Center Maine 

Department of Labor (2004), beberapa karakteristik individu yang dikehendaki dunia 

kerja adalah: (1) mempunyai kepercayaan diri, (2) mempunyai motivasi untuk 

berprestasi, (3) menguasai keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, 

menulis, mendengarkan, berbicara, dan melek komputer (computer literacy), (4) 

menguasai keterampilan berpikir, seperti memecahkan masalah (problem solving), 

membuat soal (problem posing), mengambil keputusan (decision making), berpikir 

analitis (analythical thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking), dan (5) 

menguasai keterampilan interpersonal, seperti kemampuan berkerja dalam tim dan 

melakukan negosiasi. Kreativitas dan pemecahan masalah juga menjadi kemampuan 

yang dituntut dunia bisnis sebagaimana dikemukakan Business in the 

Community/BITC (McGregor, 2007) bahwa dunia bisnis memerlukan individu-

individu dengan kemampuan komunikasi baik, kemampuan bekerja dalam tim, dan 

kemampuan pemecahan masalah. 

Demikian pentingnya kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah dalam 

berbagai bidang menuntut berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, untuk 

mengembangkannya. Menurut Mann (2005), saat ini, lebih dari sebelumnya, tuntutan 

kepada institusi pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya agar mampu 

mengembangkan kreativitasnya semakin mengemuka. Pengembangan kreativitas 
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oleh institusi pendidian juga dikemukakan oleh United States Department of Labor 

(Berg, 1999) yang mengharapkan agar institusi pendidikan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui aktivitas 

pemecahan masalah kreatif terkait masalah nyata. Secara tegas, McBeath (McGregor, 

2007) juga menyatakan bahwa hendaknya institusi pendidikan menekankan pada 

penguasaan siswa mengenai berbagai keterampilan berpikir seperti berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah.  

Secara eksplisit, kemampuan berpikir kreatif juga menjadi salah satu standar 

kelulusan siswa SMP dan SMA (Depdiknas, 2006). Dikehendaki, lulusan SMP 

maupun SMA, mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama. Kemampuan ideal demikian 

diharapkan dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang dirancang dengan baik. 

Menurut Park (2004), pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang dimaksudkan 

untuk mengembangkan potensi siswa, termasuk potensi kreatifnya.  

Sampai saat ini perhatian terhadap pengembangan kemampuan berpikir kreatif 

masih relatif rendah. Setidaknya hal ini diindikasikan oleh sedikitnya artikel atau 

penelitian terkait dengan pengembangan kemampuan tersebut, yakni hanya terdapat 

44 dari 2.426 artikel atau kurang dari 2%, yang terdapat dalam data base Educational 

Resources Information Center (ERIC) pada bulan September 2002 (Park, 2004). 

Dengan demikian, saat ini, masih terbuka peluang untuk mengeksplorasi kemampuan 

berpikir kreatif serta upaya pengembangannya. Dalam makalah ini akan dieksplorasi 

mengenai keterkaitan antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Eksplorasi 

demikian penting dilakukan sebagai dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan 

tersebut. 

B. Tinjauan Umum Kreativitas 

Kreativitas telah menarik perhatian sejumlah ahli sejak Guilford pada tahun 

1950 mengemukakan ide ini dalam forum Asosiasi Psikologi Amerika (American 

Psychologycal Assosiation). Guilford (Park, 2004) mengistilahkan kreativitas sebagai 

produksi divergen (divergent production) atau sering juga disebut berpikir divergen. 

Produksi divergen mempunyai 4 komponen, yaitu kelancaran (fluency), fleksibilitas 

(flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Kelancaran merujuk 

pada kemudahan untuk menghasilkan ide atau menyelesaikan masalah. Fleksibilitas 
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merujuk kemampuan untuk meninggalkan cara berpikir lama dan mengadopsi ide-ide 

atau cara berpikir baru. Fleksibilitas juga ditunjukkan oleh beragamnya ide yang 

dikembangkan. Keaslian merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang 

tidak biasa (unpredictable). Keaslian juga terkait dengan seberapa unik suatu ide 

dihasilkan. Sedangkan elaborasi merujuk pada kemampuan untuk memberikan 

penjelasan secara detail atau rinci terhadap skema umum yang diberikan.  

Boden et al (Matlin, 2003) menambahkan komponen-komponen kreativitas 

yang dikemukakan Guilford di atas dengan faktor kebermanfaatan (useful). 

Menurutnya, sesuatu produk atau hasil karya dikategorikan kreatif apabila ia 

bermanfaat (useful). Betapapun suatu karya atau produk dikategorikan baru, tetapi 

bila ia tidak bermanfaat atau bahkan merugikan maka hasil karya atau produk itu 

tidak bermakna dan oleh karenanya tidak dapat dikategorikan kreatif. Yushou (2007) 

menambahkan lagi komponen kreativitas dengan faktor keoptimalan atau efektivitas. 

Ia mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru secara efektif atau optimal. Seorang individu dikategorikan kreatif apabila ia 

mampu melakukan sesuatu dengan optimal atau efektif, yakni sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Pembahasan kreativitas juga sering dikaitkan dengan aktivitas pemecahan 

masalah. Misalnya, Hwang et al (2007) mendefinisikan kreativitas sebagai 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat dan baru. Menurut Shapiro (Nakin, 2003), kreativitas dipandang sebagai 

proses mensintesis berbagai konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah. 

Sedangkan Krutetski (Park, 2004) memandang kreativitas sebagai kemampuan untuk 

menemukan solusi suatu masalah secara fleksibel. Peran penting kreativitas dalam 

pemecahan masalah secara tegas dikemukakan oleh Nakin (Nakin (2003) yang 

memandang kreativitas sebagai proses pemecahan masalah. Keterkaitan antara 

pemecahan masalah dan kreativitas akan dieksplorasi secara rinci pada bagian 

tersendiri. 

Berbagai deskripsi kreativitas di atas menekankan pada aspek kognitif yang 

sering diasosiasikan dengan intelegensi atau kecerdasan. Keterkaitan antara 

kreativitas dan intelegensi diindasikan dari pernyataan McGregor (2007) bahwa 

kreativitas merupakan produk intelegensi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa 

kreativitas mempersyaratkan intelegensi atau kecerdasan. Tanpa kecerdasan yang 
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memadai, kreativitas sulit berkembang. Individu cerdas mempunyai kemampuan 

lebih untuk mesintesis berbagai pengetahuan atau konsep dan melihat suatu masalah 

dari berbagai perspektif atau representasi. Hal ini memungkinkannya untuk mampu 

menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk kreatif. Namun demikian, 

kecerdasan bukan syarat mutlak bagi tumbuhnya kreativitas. Hal ini dikemukakan 

Hayes (Nakin, 2003) bahwa kreativitas tidak hanya mempersyaratkan kecerdasan, 

melainkan juga perlu didukung oleh tumbuhnya motivasi yang tinggi. Motivasi tinggi 

ini akan mendorong individu untuk mencurahkan perhatian pada aktivitas yang 

dilakukan, sehingga ia akan lebih berpengetahuan dalam bidangnya.  

Pandangan lain yang menekankan belum cukupnya intelegensi sebagai syarat 

tumbuhnya kreativitas juga dikemukakan oleh Haylock (1997). Ia mengaitkan 

kreativitas dengan kedalaman pengetahuan, wawasan, dan fleksibilitas. Kreativitas 

juga sering diasosiasikan dengan periode kerja panjang yang rentan terhadap 

pengaruh-pengaruh eksperimental, termasuk pembelajaran. Pandangan yang 

demikian memberikan dasar yang kokoh untuk mengembangkan usaha-usaha 

edukatif yang dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui 

aktivitas pembelajaran yang terencana dengan baik. 

C. Berpikir Kreatif Matematis  

Apakah terdapat kreativitas dalam matematika? Barangkali pertanyaan ini 

sering diungkapkan orang yang memandang matematika sebagai ”ilmu pasti” yang 

sering dikaitkan dengan hasil tunggal yang ”pasti” atau bersifat konvergen, sehingga 

tidak terbuka kemungkinan munculnya kreativitas. Namun demikian, menurut 

Pehnoken (1997), kreativitas tidak hanya ditemukan dalam bidang tertentu, misalnya 

seni dan sains, melainkan juga merupakan bagian kehidupan sehari-hari. Kreativitas 

dapat ditemukan juga dalam matematika. Menurut Bishop (Pehnoken, 1997) 

seseorang memerlukan dua keterampilan dalam berpikir matematis, yaitu berpikir 

kreatif, yang sering diidentikkan dengan intuisi, dan kemampuan berpikir analitik, 

yang diidentikkan dengan kemampuan logis. Senada dengan hal itu, Kiesswetter 

(Pehnoken, 1997) menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, kemampuan 

berpikir fleksibel yang merupakan salah satu komponen kreativitas merupakan salah 

satu dari kemampuan penting, bahkan paling penting, yang harus dimiliki individu 

dalam memecahkan masalah matematika. Pendapat ini menegaskan bahwa kreativitas 

juga terdapat dalam matematika. Haylock (1997) menyatakan bahwa kreativitas 
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dalam matematika harus didefinisikan dalam area kreativitas dan matematika. 

Menurutnya, kreativitas matematika mempunyai pengertian sama dengan kreativitas 

dalam matematika sekolah.  

Kecenderungan orang yang memandang bahwa matematika tidak mempunyai 

kesamaan karakteristik dengan kreativitas dapat ditilik dari adanya pandangan bahwa 

pada umumnya orang tidak melihat adanya suatu produk nyata matematika yang 

dikategorikan kreatif. Terhadap hal ini, menurut Worthington (2006), kita perlu 

beranjak atau bergeser dari perhatian yang memfokuskan pada produk ke pandangan 

yang menekankan pada proses. Pembicaraan kreativitas dalam matematika lebih 

ditekankan pada aspek prosesnya, yakni proses berpikir kreatif. Oleh karena itu, 

kreativitas dalam matematika lebih tepat diistilahkan sebagai berpikir kreatif 

matematis (mathematical creative thinking). Meskipun demikian, dalam makalah ini, 

istilah kreativitas dalam matematika, kreativitas dalam matematika sekolah, dan 

berpikir kreatif matematis, sering digunakan bergantian. 

Bergstom (Pehnoken, 1997) mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif 

sebagai “performance where the individual is producing something new and 

unpredictable”. Krutetskii (Mann, 2005) mengidentikkan berpikir kreatif matematis 

dengan pembuatan soal atau problem formation (problem finding), penemuan 

(invention), kebebasan (independence), dan keaslian (originality). Sedangkan 

menurut Holland (Mann, 2005) berpikir kreatif matematis mempunyai beberapa 

komponen, yaitu kelancaran (fluently), fleksibilitas (flexibility), keaslian (originality), 

elaborasi (elaboration), dan sensitivitas (sensitivity). Krutetski (Park, 2004) 

mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai kemampuan 

menemukan solusi terhadap suatu masalah matematika secara mudah dan fleksibel.  

D. Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah bukan merupakan topik tersendiri melainkan menyatu 

dalam proses pembelajaran. Saat ini terdapat dorongan yang kuat dalam pendidikan 

untuk menjadikan pemecahan masalah sebagai komponen kunci dalam kurikulum 

pembelajaran matematika (Nakin, 2003). Tuntutan untuk menjadikan siswa mampu 

memecahkan masalah dengan baik telah menjadi tema sentral dalam pembelajaran 

matematika. Pembelajaran matematika hendaknya memuat pemecahan masalah 

sebagai bagian utama semua aspek aktivitasnya. Guru hendaknya memberikan 



7 
 

kepada siswa masalah-masalah yang “kaya”, masalah yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari, dan masalah yang menantang dan memotivasi mereka. Pemecahan 

masalah merupakan cara efektif untuk mengeksplorasi ide-ide matematika baru.  

Menurut Funke (2001), pada awal 1900-an, pemecahan masalah dipandang 

sebagai aktivitas yang bersifat mekanistis, sistematis, dan sering diasosiaskan dengan 

suatu konsep yang abstrak. Dalam konteks ini masalah yang diselesaikan adalah 

masalah yang mempunyai jawab tunggal yang diperoleh melalui proses yang 

melibatkan cara atau metode yang tunggal pula (penalaran konvegen). Sejalan 

dengan berkembangnya teori belajar kognitif, pemecahan masalah dipandang sebagai 

aktivitas mental yang melibatkan keterampilan kognitif kompleks. Hal ini juga sesuai 

dengan pendapat Kirkley (2003) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah 

melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti visualiasi, asosiasi, abstraksi, 

manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi. 

Terdapat beragam definisi pemecahan masalah. Menurut Nakin (2003), 

pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah 

tertentu (heuristik), yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah 

pemecahan masalah, untuk menemukan solusi suatu masalah. Heuristik merupakan 

pedoman atau langkah-langkah umum yang digunakan untuk memandu penyelesaian 

masalah. Namun langkah-langkah ini tidak menjamin kesuksesan individu dalam 

memecahkan masalah. Sementara itu Gagne (Kirkley, 2003) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai proses mensintesis berbagai konsep, aturan, atau rumus 

untuk memecahkan masalah. 

Pengertian pemecahan masalah yang dikemukakan di atas mengindikasikan 

bahwa diperolehnya solusi suatu masalah menjadi syarat bagi proses pemecahan 

masalah dikatakan berhasil. Hal ini berbeda dengan pendapat Brownell (McIntosh, 

2000) yang menyatakan bahwa suatu masalah belum dikatakan telah diselesaikan 

hanya karena telah diperolehnya solusi dari masalah itu. Menurutnya, suatu masalah 

baru benar-benar dikatakan telah diselesaikan jika individu telah memahami apa yang 

ia kerjakan, yakni proses pemecahan masalah dan mengetahui mengapa solusi yang 

telah diperoleh tersebut sesuai. 

Biasanya, dalam konteks pembelajaran matematika, pemecahan masalah 

difungsikan sebagai tahap penerapan suatu konsep. Dalam hal ini, siswa diberikan 

kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip atau pengetahuan matematika ke 
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dalam situasi masalah nyata. Namun demikian, aktivitas pemecahan masalah tidak 

harus diposisikan seperti itu. Menurut Nakin (2003), pemecahan masalah dapat pula 

dipandang sebagai proses pemerolehan atau pembentukan pengetahuan. Dengan kata 

lain, siswa belajar matematika melalui aktivitas pemecahan masalah. Dalam hal ini, 

masalah difungsikan sebagai pemicu bagi siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya. Pembelajaran demikian disebut pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning).  

Menurut McIntosh (2000), pemecahan masalah mempunyai berbagai peran, 

yaitu (1) pemecahan masalah sebagai konteks (problem solving as a context for doing 

mathematics), yakni memfungsikan masalah untuk memotivasi siswa belajar 

matematika, (2) pemecahan masalah sebagai keterampilan (problem solving as a 

skill) yang merujuk pada kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah, dan (3) pemecahan masalah sebagai seni (problem solving as a art), yakni 

memandang pemecahan masalah sebagai seni menemukan (art of discovery). Tujuan 

pembelajaran pemecahan masalah matematika dalam hal ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan untuk menjadi cakap (skillful) dan antusias 

(enthusiastic) dalam memcahkan masalah, menjadi pemikir yang independen yang 

mampu menyelesaikan masalah terbuka (open ended problem). 

E. Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah  

Terdapat keterkaitan antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah. 

Keterkaitan itu dapat dilihat dari beberapa definisi kemampuan berpikir kreatif. 

Misalnya, Hwang et al (2007) mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif sebagai 

keterampilan kognitif untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah atau 

membuat sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baru dari hal yang biasa. 

Menurut Shapiro (Nakin, 2003), kemampuan berpikir kreatif sebagai proses asosiasi 

dan sintesis berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

Sedangkan Krutetski (Park, 2004) memandang berpikir kreatif sebagai suatu 

pendekatan untuk menemukan solusi masalah dengan cara yang mudah dan fleksibel. 

Tampak bahwa ketiga definisi di atas memandang berpikir kreatif sebagai 

kemampuan pemecahan masalah. Bahkan secara lebih tegas Nakin (2003) 

memandang berpikir kreatif sebagai proses pemecahan masalah.  
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Keterkaitan lebih jelas antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah 

dikemukakan Treffinger (Alexander, 2007) yang menyatakan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif diperlukan untuk memecahankan masalah, khususnya masalah 

kompleks. Hal demikian dapat dipahami karena menurut Wheeler et al (Alexander, 

2007) tanpa kemampuan berpikir kreatif, individu sulit mengembangkan kemampuan 

imajinatifnya sehingga kurang mampu melihat berbagai alternatif solusi masalah. Hal 

ini menggambarkan bahwa keterampilan berpikir kreatif memungkinkan seorang 

individu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif sehingga 

memungkinkannya untuk menemukan solusi kreatif dari masalah yang akan 

diselesaikan. 

Pentingnya kemampuan berpikir kreatif dalam aktivitas pemecahan masalah 

ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al (2004). 

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul Multiple Representation Skills and 

Creativity Effects on Mathematical Problem Solving Using a Multimedia 

Whiteboard, mereka menyimpulkan bahwa kemampuan elaborasi, yang merupakan 

salah satu komponen berpikir kreatif, merupakan faktor kunci yang menstimulasi 

siswa untuk mengkreasi pengetahuan mereka dalam aktivitas pemecahan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif mendukung kinerja individu dalam aktivitas pemecahan 

masalah. 

Dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat 

berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi berbagai metode, dan 

mengeksplorasi alternatif solusi. Berbagai alternatif metode atau solusi tersebut harus 

dianalisis dan dievaluasi untuk selanjutnya diimplementasikan. Solusi yang diperoleh 

juga perlu diverifikasi kesesuainnya dengan masalah yang diketahui. Proses demikian 

merupakan karakteristik proses berpikir kritis. Dengan demikian, selain kemampuan 

berpikir kreatif, aktivitas keberhasilan pemecahan masalah juga memeprsyaratkan 

kemampuan berpikir kritis. Menurut Harris (1998), kemampuan berpikir kreatif dan 

berpikir kritis merupakan kemampuan esensial dalam aktivitas pemecahan masalah. 

Bahkan lebih jauh ia menyatakan bahwa kedua kemampuan ini juga merupakan 

kemampuan esensial untuk sukses dalam dunia atau kehidupan kerja. 

Menurut Harris (1998), berpikir kritis memfokuskan pada kreasi argumen logis,  

mengeliminasi alternatif-alternatif yang kurang relevan, dan memfokuskan pada 

jawaban yang paling tepat. Sedangkan berpikir kreatif memfokuskan pada eksplorasi 
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berbagai ide, memperhatikan kemungkinan-kemungkinan, menghasilkan berbagai 

alternatif jawaban daripada hanya memfokuskan pada satu jawaban. Berpikir kritis 

dan berpikir kreatif merupakan dua kemampuan berpikir yang saling berkaitan, 

melengkapi, dan saling bergantian perannya dalam aktivitas pemecahan masalah. 

Dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif diperlukan ketika 

menganalisis atau mengidentikasi masalah, memandang masalah dari berbagai 

perspektif, mengeksplorasi ide-ide atau metode penyelesaian masalah, dan 

mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi dari masalah tersebut. Sedangkan 

kemampuan berpikir kritis berperan ketika menganalisis, menginterpretasikan, dan 

memilih di antara berbagai ide-ide tersebut yang paling sesuai atau relevan untuk 

selanjutnya diimplementasikan, dan akhirnya mengevaluasi efektivitas solusi 

tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan di depan, kemampuan berpikir kreatif tidak 

berkembang dalam ruang hampa, melainkan memerlukan daya dukung lingkungan. 

Daya dukung lingkungan tersebut menurut Isaksen (Alexander, 2007) dapat berupa 

konteks, tempat, situasi, iklim, atau faktor sosial. Salah satu konteks yang 

mendukung tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif adalah aktivitas pemecahan 

masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat McIntosh (2000) bahwa pemecahan 

masalah dapat dipandang atau berperan sebagai konteks. Pentingnya pemecahan 

masalah dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif juga dikemukakan 

Robinson (McGregor, 2001) bahwa pengembangan kemampuan berpikir kreatif 

memerlukan aktivitas (doing something). Salah satu aktivitas tersebut adalah 

aktivitas pemecahan masalah. Menurut Alexander (2007), aktivitas pemecahan 

masalah yang dirancang dengan baik akan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya 

berbagai keterampilan berpikir, termasuk berpikir kreatif. Hal ini juga ditegaskan 

oleh Pehnoken (1997) bahwa aktivitas pemecahan masalah dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif umum yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif. 

Pemecahan masalah yang melibatkan proses kreatif disebut pemecahan 

masalah kreatif (Creative Problem Solving). Proses pemecahan masalah kreatif 

(CPS) dikembangkan oleh Isaksen, Dorval, dan Treffinger (Hwang et al, 2007) yang 

terdiri atas 4 langkah, yaitu (1) memahami masalah, yang mempunyai tiga tahapan, 

yaitu (a) mengekspresikan atau mengidentifikasi masalah, (b) mengeksplorasi data, 
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yaitu menginvestigasi latar belakang masalah; dan (c) membuat kerangka masalah, 

yaitu mengidentifikasi masalah secara eksplisit, (2) membangun atau menghasilkan 

ide-ide, yaitu mengumpulkan dan mengembangkan berbagai ide yang relevan; (3) 

mempersiapkan tindakan atau aksi, yaitu mengembangkan penerimaan atau 

dukungan, yaitu mengidentifiksi secara detail langkah-langkah solusi; dan (4) 

merencanakan pendekatan mempunyai dua tahapan, yaitu penilaian atau penaksiran 

tugas, yaitu menilai kesesuaian metode dan mendesain proses, yaitu 

menyempurnakan metode solusi secara detail. Osborn (Hwang et al, 2007) juga 

memberikan 4 panduan bagi guru terkait kegiatan pemecahan masalah kreatif, yaitu 

mendorong munculnya banyak ide, menerima ide-ide yang tampak asing, 

mengembangkan ide-ide, tetapi tidak secara langsung mengkritisinya ketika siswa 

mempresentasikannya.  

Meskipun aktivitas pemecahan masalah berfungsi sebagai konteks dan wahana 

bagi tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif, tetapi kelancaran pemecahan masalah 

belum tentu mencerminkan kemampuan berpikir kreatif. Menurut Haylock (Mann, 

2005), dengan menerapkan strategi atau metode yang telah diketahui, individu dapat 

secara sistematis menyelesaikan masalah, tetapi ia belum tentu kreatif karena tidak 

mengeksplorasi dan mengelaborasi pemahamannya. 

Meskipun aktivitas pemecahan masalah berperan sebagai sarana untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, tetapi tidak semua jenis masalah 

mempunyai potensi demikian. Menurut Hashimoto (1997), jenis masalah yang 

mempunyai potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah 

masalah atau soal terbuka (open ended). Masalah terbuka memicu siswa untuk secara 

kreatif mengeksplorasi berbagai cara atau solusi dari masalah tersebut. Berikut 

diberikan beberapa contoh masalah terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sekaligus kemampuan 

pemecahan masalah. 

Contoh 1 

Klasifikasikan gambar-gambar berikut menurut kesamaan sifat yang dapat kamu 

identifikasi. 
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Contoh 2 

Tulis soal berdasarkan tabel berikut yang selesaiannya melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan. 

Anak Besar Tabungan 
Ali 340.000 

Budi 120.000 
Heru 220.000 
Joko 280.000 

F. Penutup 

Berpikir kreatif dan pemecahan masalah sangat berkaitan erat. Kemampuan 

pemecahan masalah mempersyaratkan kemampuan berpikir kreatif dalam 

mengeksplorasi berbagai alternatif cara atau solusi. Sementara sebaliknya aktivivitas 

pemecahan masalah menyediakan situasi problematik yang menjadi pemicu (trigger) 

berkembangnya potensi keatif siswa. Keterkaitan demikian perlu dieksplorasi sebagai 

dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut. 
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