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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Problem Based Learning 

Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Gagne pada tahun 1970-an. Awang dan Ramly (2008:1) 

mengungkapkan bahwa PBL  adalah satu dari berbagai pendekatan yang 

berpusat pada siswa dan telah dipertimbangkan oleh banyak perguruan tinggi 

di dunia sebagai metode dalam penyampaian. Riyanto (2010: 285) 

mengungkapkan bahwa PBL  merupakan suatu model pembelajaran yang 

dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah pekerjaan. Suprijono (2009: 69) menambahkan 

bahwa masalah yang ada dalam PBL menantang siswa agar “belajar untuk 

belajar”, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah 

yang nyata.  

Beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya tentang definisi PBL. 

Nasution (2003: 136) menyatakan bahwa PBL adalah pembelajaran yang 

membiasakan siswa untuk melakukan sendiri, menemukan masalah dan 

memecahkan masalah dengan cara berkolaborasi dan bertukar informasi.  

Sementara itu, Levin (2001:2) mengungkapkan bahwa PBL adalah metode 

instruksional yang dimulai dari adanya isu, kasus atau masalah yang tidak 
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terstruktur yang dapat di cari, dipelajari bahkan dipecahkan meskipun tidak ada 

jawaban yang pasti benar. 

Masalah – masalah yang ada dalam PBL memiliki beberapa karakteristik. Tan 

(2003: 30-31) mengungkapkan bahwa masalah dalam PBL memiliki perspektif 

majemuk, masalah harus menantang siswa mengembangkan pengetahuan, 

sikap dan  kompetensi. Sementara itu, Hosnan (2014: 300) mengungkapkan 

bahwa pada PBL, masalah atau pertanyaan yang ada harus memiliki kriteria 

autentik, jelas, mudah dipahami, luas dan bermanfaat yang berhubungan 

dengan siswa ataupun masyarakat, masalah atau pertanyan yang ada harus 

memiliki kaitan pada berbagai disiplin ilmu dan masalah-masalah yang ada 

harus diselesaikan secara bekerja sama antar siswa baik dalam kelompok kecil 

ataupun besar.  

Selain adanya masalah PBL juga memiliki karakteristik lainnya. Hosnan 

(2014:300) mengungkapkan  beberapa karakteristik PBL diantaranya: 

Penyelidikan dalam PBL bersifat autentik untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang nyata, PBL membuat siswa bertugas menyusun hasil karya dan 

memamerkannya bisa dalam bentuk laporan, penyelesaian masalah dalam PBL 

dilakukan secara kolaborasi antar kelompok kecil ataupun besar. Sementara itu, 

Riyanto mengungkapkan karakteristik PBL yaitu bahwa sifat model PBL 

menekankan pada pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa dan model 

PBL ditujukan untuk kelompok kecil. Karakteristik dari PBL yang berbeda 

diungkapkan oleh Akcay (2009: 28) yaitu bahwa karakteristik PBL 

menobatkan siswa sebagai mitra dalam sebuah permasalahan, mengorganisir 
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pembelajaran dalam permasalahan tersebut, membuat sebuah lingkungan 

pembelajaran yang didalamnya terdapat guru yang melatih kemampuan 

berpikir siswa dan menuntun siswa melakukan langkah-langkah yang benar 

serta memfasilitasi siswa untuk mencapai pemahaman. 

PBL memiliki fase-fase pembelajaran untuk dapat mencapai tujuannya. Arends 

(2008: 56-60) mengungkapkan bahwa ada  lima fase utama dalam PBL. Fase-

fase tersebut merujuk pada tahapan-tahapan praktis yang dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan PBL sebagai berikut:  

Fase 1. Memberikan Orientasi tentang Permasalahannya kepada Siswa. 

Pada awal pelajaran PBL, guru seharusnya mengkomunikasikan 

dengan jelas tujuan pelajarannya dan mendeskripsikan kegiatan siswa 

hari ini. Guru memberikan masalah yang menarik dengan memiliki 

prosedur yang jelas sehingga dapat melibatkan siswa untuk 

mengidentifikasi. 

Fase 2. Mengorganisasikan Siswa untuk Meneliti.  

PBL mengharuskan guru untuk membantu siswa untuk merencanakan 

tugas investigatif dan pelaporannya dan mebuat siswa dalam 

menginvestigasi masalah dilakukan secara bersama-sama sehingga 

dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi. 

Fase 3. Membantu Investigasi Mandiri dan Kelompok.  

Investigasi yang dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam 

tim-tim studi kecil adalah inti PBL. Meskipun setiap situasi masalah 

membutuhkan teknik investigatif yang agak berbeda, kebanyakan 
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melibatkan proses mengumpulkan data dan eksperimentasi, pembuatan 

hipotesis dan penjelasan, dan memberikan solusi. 

Fase 4. Mengembangkan dan Mempresentasikan Artefak dan Exhibits. 

Fase investigatif diikuti dengan pembuatan artefak dan exhibits. 

Artefak dapat  

berupa rekaman video yang memperlihatkan situasi yang bermasalah 

dan solusi yang diusulkan, model-model yang mencakup representasi 

fisik dari situasi masalah atau solusinya, dan pemrograman komputer 

serta presentasi multimedia.  Setelah artefak dikembangkan, guru 

sering mengorganisasikan exhibits untuk memamerkan hasil karya 

siswa di depan umum. Exhibits dapat berupa pekan ilmu pengetahuan 

tradisional, yang masing-masing siswa memamerkan hasil karyanya 

untuk diobservasi dan dinilai oleh orang lain. 

Fase 5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Mengatasi Masalah. 

Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan 

dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta 

siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah 

dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. 

Tahapan  pembelajaran PBL ini diperlukan untuk dapat mencapai tujuan PBL. 

Tan (2003:31) mengungkapkan bahwa tujuan dari PBL adalah 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, belajar mandiri, 

kemampuan mencari informasi, berkolaborasi, bekerja sama dan kemampuan 

berpikir reflective  and evaluativ. Lebih lanjut Levin (2001: 124) 
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mengungkapkan bahwa PBL juga mengembangkan kreativitas dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Oleh Karena itu, Tan (dalam Tan, 2003: 2) 

mengungkapkan bahwa intellegency yang dikembangkan dalam PBL dapat 

dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dunia, 

Beberapa ahli lain juga mengungkapkan pendapatnya tentang tujuan PBL. 

Awang dan Ramly (2008:2) mengungkapkan bahwa PBL dapat 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Sulaiman (2011:5) 

menambahkan bahwa PBL dapat mengembangkan kemampuan kunci seperti 

kemampuan untuk bekerja dalam kelompok, memecahkan masalah, berpikir 

kritis, mengembangkan belajar individu, pembelajaran mandiri dan 

berkomunikasi. Hal yang sama diungkapkan oleh Hosnan (2014: 299) PBL 

bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah 

dan mendorong peserta didik aktif mencari tahu sendiri sehingga dapat 

mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial siswa. 

Sementara itu, Rusman (2013: 245)  berpendapat  bahwa PBL diharapkan 

dapat memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri yang 

mampu menghadapi permasalahan dalam hidupnya suatu hari nanti. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa PBL sebaiknya 

digunakan dalam pembelajaran karena memiliki beberapa keunggulan. Riyanto 

(2010: 286) mengungkapkan beberapa keungulan PBL yaitu: 

1.  Peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan proses 

belajar secara mandiri. Prinsip-prinsip “membelajarkan” seperti ini tidak 
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bisa dilayani melalui pembelajaran tradisional yang banyak menekankan 

pada kemampuan menghafal. 

2.  Peserta didik diperlakukan sebagai pribadi yang dewasa. Perlakuan ini 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan 

pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah. 

Sanjaya (2011:222) menambahkan beberapa kelebihan model PBL yaitu: (1) 

Pemecahan masalah siswa dapat lebih memahami pelajaran, (2) Pemecahan 

masalah membuat siswa dapat menemukan pengetahuan baru dan menantang 

siswa dalam memecahkan masalah, (3) Pemecahan masalah dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (4) Pemecahan masalah dapat 

membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata, (5) Pemecahan masalah dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, (6) Pemecahan 

masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik 

terhadap hasil maupun proses belajarnya, (7) Pemecahan masalah dianggap 

lebih menyenangkan dan disukai siswa, (8) Pemecahan masalah dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru, (9) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata, (10) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 

secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah 

berakhir. 
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PBL dilandasi oleh beberapa teori belajar sebelumnya yang dikembangkan 

oleh para ahli. Rusman (2013: 244) mengungkapkan teori – teori yang 

melandasi PBL yaitu: 

1. Teori belajar bermakna dari Ausubel 

Ausubel mengungkapkan bahwa belajar bermakana merupakan proses 

belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian 

yang sedang dimiliki seseorang yang sedang belajar. Kaitannya dengan 

PBL adalah PBL juga mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif 

yang telah dimiliki siswa. 

2. Teori belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual didapat dari pengalaman baru dan ketika 

individu berusaha memecahkan masalah yang menantang. Dalam upaya 

mendapatkan pemahaman, individu berusaha mengaitkan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan awal yang dimilikinya sehingga mendapatkan 

pengertian baru. Vigotsky meyakini perkembangan intelektual didapat 

melalui interaksi sosial dengan teman yang memacu terbentuknya ide baru. 

Kaitan dengan PBL mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif 

yang telah ada melalui interaksi sosial bersama teman. 

3. Teori Belajar Brunner 

Dahar mengungkapkan bahwa Brunner menemukan belajar penemuan 

yaitu belajar sesuai dengan pencarian secara aktif oleh manusia dengan 

sendirinya berusaha memecahkan masalah dengan didukung pengetahuan 

yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang bermakna. 

Brunner juga mengungkapkan konsep scaffolding yang membantu siswa 
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menyelasaikan masalah yang sulit dengan bantuan guru, teman atau orang 

lain yang memiliki kemampuan yang lebih. 

B. Kemampuan Berpikir Kreatif  

Kemampuan berpikir kreatif  menurut Al-Hajjaj (2010: 80) merupakan sebuah 

proses yang terjadi di otak dan pikiran yang dilakukan oleh seorang kreatif. 

Sementara itu Iskandar (2009: 88) mengungkapkan bahwa berfikir kreatif 

adalah menggunakan pemikiran dalam mendapatkan idea-idea yang baru, 

kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keaslian dalam 

penghasilannya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh  Johnson (2007: 215) 

bahwa berpikir kreatif merupakan sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih 

dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan 

kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang berbeda dan 

membangkitkan ide-ide yang tidak terduga.  Selain itu Susanto (2011: 115) 

mengungkapkan bahwa menurut teori Kris orang yang kreatif adalah mereka 

yang paling mampu “memanggil” bahan dari alam pikiran tidak sadar dan Jung 

menambahkan bahwa dalam alam ketidaksadaran memainkan peranan yang 

amat penting dalam memunculkan kreativitas tingkat tinggi. Dari 

ketidaksadaran kolektif ini timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru 

lainnya. 

Johnson (2007: 215) menambahkan bahwa berpikir kreatif yang membutuhkan 

ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh, meliputi aktivitas mental seperti:  

(1) Mengajukan pertanyaan, (2) Mempertimbangkan informasi baru dan ide 

yang tidak lazim dengan pikiran terbuka, (3)Membangun keterkaitan, 
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khususnya diantara hal-hal yang berbeda , (4) Menghubung-hubungkan 

berbagai hal dengan bebas, (5) Menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk 

menghasilkan hal baru dan berbeda, (6) Mendengarkan intuisi.  

Berdasarkan hal tersebut kemampuan berpikir kreatif penting dimiliki oleh 

individu seperti yang dikemukan Munandar  (2009: 31-32) bahwa kemampuan 

berpikir kreatif penting dimiliki individu alasannya dengan berpikir kreatif 

dapat mewujudkan (mengatualisasikan) dirinya sendiri, dapat melihat berbagai 

macam kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah, memberi kepuasan 

pada individu dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.  

Ada beberapa kendala yang menghambat kemampuan berpikir kreatif yaitu: 

kendala eksternal dan internal. Munandar  (2009:219) mengungkapkan bahwa 

salah satu kendala yang menghambat berpikir kreatif adalah kendala biologis. 

kemampuan berpikir kreatif merupakan ciri herediter , karena gen yang 

diwarisi menentukan batas intellegecy dan kemampuan berpikir kreatif 

seseorang. Selain itu, Munandar (2009: 132) juga mengungkapkan bahwa 

lingkungan sosial sekolah mempengaruhi pengembangan berpikir kreatif. 

Sikap guru yang terlalu cepat memberikan kritikan, suasana belajar yang tidak 

aman dan merasa tidak dihargai dapat menutup  kesempatan siswa 

mencetuskan gagasan dan mengembangkan gagasan baru yang dapat 

mematikan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

Berpikir kreatif dapat diukur dengan beberapa indikator yang telah 

dikemukakan para ahli. Awang dan Ramli (2009: 27-28) mengungkapkan  ada 

3 indikator berpikir kreatif berdasarkan tes Torrance yaitu: (1) originality, (2) 
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fluency, dan (3) flexibility. Sementara Guilford (dalam Susanto, 2011: 117) 

mengungkapkan bahwa ada lima sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir 

kreatif yaitu: (1) kelancaran (fluency), (2) keluwesan (flexibility), (3) keaslian 

(originality), (4) Penguraian (elaboration), dan (5) perumusan kembali 

(redefinition). Hal yang berbeda diungkapkan oleh Hatimah (dalam Susanto, 

2011: 122) bahwa berpikir kreatif meliputi: (1) berpikir luwes, (2) berpikir 

orisinal, (3) berpikir memerinci, dan (4) berpikir menghubungkan. 

Sementara, Munandar (2009: 192) juga mengemukakan pendapatnya bahwa 

idikator berpikir kreatif meliputi:  

1.  Fluency (berpikir lancar) adalah menghasilkan banyak gagasan/ jawaban 

yang relevan, arus pemikiran lancar.  

2. Flexibility (berpikir luwes) adalah menghasilkan gagasan yang beragam, 

mampu mengubah cara atau pendekatan, arah pemikiran yang berbeda (jika  

diberi suatu masalah biasanya memikirkan bermacam cara).  

3. Originality (berpikir orisinal) adalah memberikan jawaban yang tidak 

lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan banyak orang.  

4. Elaboration (berpikir terperinci) adalah mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail dan memperluas 

suatu gagasan.  

Munandar (2006: 44) menambahkan aspek kognitif dari indikator beripikir 

kreatif dapat terlihat dari perilaku berpikir kreatif yang ada pada tabel dibawah 

ini. 
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Tabel 1. Indikator kemampuan berpikir kreatif 

 
Aspek kognitif Definisi Perilaku 

1. Berpikir lancar 

(fluency) 

a. Mencetuskan banyak 

gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah, dan 

pertanyaan 

b. Memberikan banyak cara 

atau saran untuk 

melakukan berbagai hal. 

c. Selalu berpikir lebih dari 

satu jawaban. 

 

a. Mengajukan banyak 

pertanyaan 

b. Menjawab dengan 

sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan. 

c. Mempunyai banyak 

gagasan mengenai suatu 

masalah 

d. Lancar mengungkapkan 

gagasan-gagasannya. 

e. Lebih cepat melakukan 

lebih banyak daripada 

yang lain. 

f. Dengan cepat dapat 

melihat kelebihan atau 

kekurangan pada suatu 

objek atau situasi. 

2. Berpikir luwes 

(flexibility) 

a. Menghasilkan gagasan-

gagasan, jawaban, atau 

pertanyaan yang 

bervariasi. 

b. Dapat melihat suatu 

masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-

beda. 

c. Mencari banyak alternatif 

atau arah yang berbeda-

beda. 

d. Mampu mengubah cara 

pendekatan atau cara 

pemikiran. 

a. Memberikan macam-

macam penafsiran 

(interpretasi) suatu 

gambar, cerita, atau suatu 

masalah. 

b. Menerapkan suatu konsep 

atau suatu asas dengan 

cara yang berbeda-beda. 

c. Memberi pertimbangan 

terhadap situasi yang 

berbeda dari yang 

diberikan orang lain. 

d. Dalam membahas atau 

mendiskusikan suatu 

situasi selalu mempunyai 

posisi yang berbeda atau 

dengan mayoritas 

kelompok. 

e. Jika diberikan suatu 

masalah biasanya 

memikirkan berbagai 

macam cara yang berbeda 

untuk menyelesaikannya. 

f. Menggolongkan hal-hal 

menurut pembagian 

(kategori) yang berbeda-

beda. 

g. Mampu mengubah arti 

berpikir spontan. 

 

3. Berpikir Orisinil 

(Originality) 

a. Mampu melahirkan 

ungkapan baru yang unik 

b. Memikirkan cara yang 

tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri 

c. Mampu membuat 

kombinasi-kombinasi yang 

a. Memikirkan masalah-

masalah atau hal-hal lain 

yang tidak terpikirkan oleh 

orang lain. 

b. Mengungkapkan gagasan-

gagasan baru yang orisinil 

c. Mempertanyakan cara-cara  
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Berpikir kreatif juga memiliki aspek afektif yang dikemukakan oleh Supriadi 

(2001: 61)  bahwa, terdapat 24 ciri sikap kreatif yaitu: (1) terbuka terhadap 

pengalaman baru, (2) fleksibel perasaan, (3) bebas dalam menyatakan pendapat 

dan perasaan, (4) menghargai fantasi, (5) tertarik kepada kegiatan-kegiatan 

kreatif, (6) mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh 

orang lain, (7) mempunyai rasa ingin tahu yang besar, (8) toleran terhadap 

Aspek kognitif Definisi Perilaku 

 tidak lazim dari bagian 

bagian 
d. dan berusaha memikirkan 

cara-cara yang baru. 

e. Memilih asimetris dalam 

menggambar atau 

membuat desain 

f. Memiliki cara berpikir 

yang lain daripada yang 

lain 

g. Mencari pendekatan yang 

baru dari yang stereotip 

h. Setelah membaca atau 

mendengar gagasan-

gagasan, bekerja untuk 

menemukan penyelesaian 

yang baru. 

i. Lebih senang mensintesis 

daripada menganalisis 

situasi 

4. Berpikir memerinci 

(elaboration) 
a. Mampu memperkaya dan 

mengembangkan gagasan 

atau produk 

b. Menambah atau merinci 

detail-detail dari suatu 

objek, gagasan atau situasi 

menjadi lebih menarik. 

 

a. Mencari arti yang lebih 

mendalam terhadap 

jawaban atau pemecahan 

masalah dengan 

melakukan langkah-

langkah merinci. 

b. Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan 

orang lain 

c. Mencoba atau menguji 

detil-detil untuk melihat 

arah yang ditempuh 

d. Mempunyai rasa 

keindahan yang kuat 

sehingga tidak puas 

dengan penampilan yang 

kosong atau sederhana 

e. Menambahkan garis-garis, 

warna-warna dan detil-

detil (bagian-bagian) 

gambarnya sendiri atau 

orang lain. 
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perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti, (9) mengambil risiko yang 

diperhitungkan, (10) percaya diri dan mandiri, (11) memiliki tanggung jawab 

dan komitmen kepada petugas, (12) tekun dan tidak mudah bosan, (13) tidak 

kehabisan akal dalam memecahkan masalah, (14) kaya inisiatif, (15) peka 

terhadap lingkungan, (16) lebih berorientasi kepada masa kini dan masa depan 

daripada masa lalu, (17) memiliki citra diri dan emosionalitas yang stabil, (18) 

tertarik kepada hal-hal abstrak, kompleks, holistik dan mengandung teka-teki, 

(19) memiliki gagasan orisinal, (20) mempunyai minat yang luas, (21) 

menggunakan waktu yang luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan 

konstruktif bagi pengembangan diri, (22) kritis terhadap pendapat orang lain, 

(23) sering mengajukan pertanyaan yang baik, dan (24) memiliki kesadaran 

etika moral dan estetika yang tinggi.  

Munandar (2004: 113) juga mengungkapkan ciri-ciri dari sikap kreatif atau 

nonaptitude yaitu: (1) mempunyai daya imajinasi kuat, (2) mempunyai inisiatif, 

(3) mempunyai minat luas, (4) mempunyai kebebasan dalam berpikir, (5) 

bersifat ingin tahu, (6) selalu ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru, (7) 

memnpunyai kepercayaan diri yang kuat, (8) penuh semangat, (9) berani 

mengambil resiko, (10) berani berpendapat dan memiliki keyakinan. Sementara 

Hatimah (dalam Susanto, 2011: 122) mengemukakan bahwa aspek sikap 

meliputi: (1) rasa ingin tahu, (2) ketersediaan untuk menjawab, (3) 

keterbukaan, (4) kepercayaan diri, dan (5) berani mengambil resiko. 

C. Kemampuan Berpikir Lancar (fluency) 

Kemampuan berpikir lancar merupakan kemampuan menghasilkan banyak 

gagasan, jawaban atau pertanyaan secara cepat.  Karakella (2009: 125) 
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mengungkapkan bahwa fluency dalam berpikir dapat didefinisikan sebagai 

sejumlah ide yang terkait dan tidak konvensional yang dihasilkan pada isu yang 

spesifik, atau sejumlah respon yang dihasilkan dalam menanggapi rangsangan. 

Sementara Awang dan Ramli (2007: 28) mengungkapkan bahwa fluency adalah 

kemampuan untuk menghasilkan banyak ide. Lebih lanjut Karakella (2009: 

125) menambahkan bahwa individu yang memiliki karaktreristik kreatif 

diharapkan dapat berpikir fluently  dan mengembangkan rantai kaya ide. 

Beberapa ahli lain juga memngungkapkan pendapatnya tentang  fluency. 

Guilford (dalam Susanto, 2011: 117) mengungkapkan bahwa fluency adalah 

kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan.  

Kemampuan berpikir lancar menurut Young dan Tyre (dalam Susanto, 2011: 

121) dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi: 

(1) Ekspresif  

Individu yang berpikir lancar memiliki kemauan kuat serta dorongan yang 

disertai semangat tinggi untuk maju dan berhasil dengan berusaha sekuat 

tenaga untuk mencapai tujuan yang tealah ditetapkan. 

(2) Arus gagasan spontan 

Individu yang berpikir lancar penuh dengan gagasan dan ide-ide baru dan 

segar, serta mampu mencari alternative jalan keluar yang terbaik. 

(3) Menggunakan waktu untuk menemukan masalah dan solusi 

Individu yang berpikir lancar tidak banyak membuang-buang waktu untuk 

nersantai yang kurang berarti tetapi banyak digunakan untuk mencari 

gagasan baru dalam memecahkan masalah. 
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Munandar (2006: 44) juga mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir lancar 

dapat diidentifikasi  melalui perilaku berpikir lancar yaitu : (1) mengajukan 

banyak pertanyaan, (2) menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan, (3) mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, lancar 

mengungkapkan gagasan-gagasannya, (4) lebih cepat melakukan dan lebih 

banyak daripada yang lain, (5) dengan cepat dapat melihat kelebihan atau 

kekurangan pada suatu objek atau situasi. Selain itu Munandar (2009:192) 

menambahkan bahwa individu yang memiliki kemampuan berpikir lancar 

dapat mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah  atau 

pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal 

dan selalu memberikan lebih dari satu jawaban. 

Munandar (2009: 197-198) mengungkapkan bahwa dalam mencetuskan banyak 

gagasan, kemampuan berpikir lancar menekankan pada kuantitas, disini 

berlaku asas quantity breeds quality yaitu dengan memberikan banyak gagasan 

maka ada beberapa gagasan yang baik dan berkualitas. Penekanan pada 

kuantitas ini maka gagasan sebaiknya dinyatakan dengan singkat.  Contoh 

keadaan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir lancar yaitu dengan 

memberikan suatu masalah yang tidak asing bagi mereka.  Misalnya, siswa 

memikirkan ikat pinggang (yang dipakai salah seorang siswa) dapat dipakai 

untuk apa saja, kecuali penggunaan pada umumnya. 

D. Kemampuan Berpikir Luwes (flexibility) 

Kemampuan berpikir luwes merupakan kemampuan untuk menghasilkan 

gagasan, jawaban atau solusi yang beragam.  Awang dan Ramli (2008: 28) 
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mengungkapkan bahwa  flexibility adalah kemampuan untuk menghasilkan 

idea tau kategori yang bervariasi. Sementara  Karakella (2005:125) bahwa 

flexible adalah kemampuan menghasilkan ide yang berhubungan dengan 

medan yang berbeda dalam menanggapi rangsangan, atau re-identifikasi 

rangsangan yang sama setelah mempertimbangkan dari perspektif yang 

berbeda. 

Para ahli lain juga mengungkapkan gagasannya tentang define kemampuan 

berpikir luwes. Guilford (dalam Susanto, 2011: 117) mengungkapkan bahwa 

kemampuan berpikir luwes adalah kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Sementara 

itu, Hatimah (dalam Susanto, 2011:122) mengungkapkan bahwa berpikir luwes 

yaitu anak yang mampu mengungkapkan pengertian lain yang mempunyai sifat 

sama, mampu memberikan jawaban tidak kaku dan mampu berinisiatif. 

Kemampuan berpikir luwes menurut Munandar (2009:192) dapat di 

identifikasi melalui perilaku berpikir luwes yaitu (1) memberikan macam-

macam penafsiran (interpretasi) suatu gambar, cerita, atau suatu masalah, (2) 

menerapkan suatu konsep atau suatu asas dengan cara yang berbeda-beda, (3) 

memberi pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan 

orang lain, (4) dalam membahas atau mendiskusikan suatu situasi selalu 

mempunyai posisi yang berbeda atau dengan mayoritas kelompok,.(5) jika 

diberikan suatu masalah biasanya memikirkan berbagai macam cara yang 

berbeda untuk menyelesaikannya, (6) menggolongkan hal-hal menurut 

pembagian (kategori) yang berbeda-beda, (7) mampu mengubah arti berpikir 
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spontan. Selain itu Munandar (2009:192) menambahkan bahwa individu yang 

memiliki kemampuan berpikir luwes dapat menghasilkan gagasan-gagasan 

yang beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan  dan arah pemikiran 

berbeda-beda. 

Young dan Tyre (dalam Susanto, 2011: 121) juga mengungkapkan bahwa 

aspek kemampuan berpikir luwes ditandai oleh: (1) cenderung mengadakan 

percobaan mandiri dengan berbagai gagasan serta media, bahan, dan teknik, (2) 

tidak menggunakan metode umum dalam penyelesaian masalah, (3) 

kemampuan menyesuaikan diri dari situasi satu kesituasi lainnya, (4) toleransi 

pada konflik dan kelancaran, dan (5) melakukan pendekatan, sudut pandang 

dari perspektif yang berbeda . 

Mengubah perspektif atau sudut pandang menurut  Munandar (2009:198) dapat 

dilakukan dengan memberi kerangka pemikiran baru pada siswa, seperti: 

1. Memberikan siswa suatu masalah, misalnya siswa harus memikirkan apa 

yang akan dilakukan di hari ulang tahunnya, ketika siswa hanya  

mempunyai setumpuk ikat pinggang. 

2. Seandainya ikat pinggang memiliki ukuran sepuluh kali lebih besar dan 

sepuluh kali lebih kuat, untuk  apa saja siswa menggunakannya? 

3. Seandainya ikat pinggang terbuat dari es, kayu, perak dan kertas, Apa saja 

kemungkinan penggunaanya? 

 


