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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN OPEN ENDED DITINJAU
DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas X IPA Semester Ganjil SMA Negeri 1 Rumbia

Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Ni Wayan Septi Sadevi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendekatan open ended

ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Penelitian ini

menggunakan one group pretest and posttest design. Populasi penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Rumbia tahun pelajaran

2016/2017 yang terdistribusi dalam 4 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa

kelas X IPA 2 yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis data

menunjukkan bahwa pendekatan open ended efektif ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis.

Kata kunci: efektivitas, kemampuan pemecahan masalah matematis, open ended
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

kualitas bangsa. Dengan meningkatnya mutu pendidikan maka meningkatkan

kemampuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mam-

pu berkompetensi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang

komperhensip dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki ke-

mampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai

bidang serta pembangunan. Sumber daya manusia yang berkompetensi adalah

mereka yang memiliki daya saing dalam pekembangan llmu Pendidikan dan Tek-

nologi (IPTEK), globalisasi dan informasi yang semakin pesat. Salah satu upaya

yang dapat dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas

dan mampu berkompetensi yaitu dengan cara menyelengarakan pendidikan.

Pendidikan adalah proses pendewasaan diri dan pengembangan potensi diri me-

nuju manusia yang mampu berkembang di masyarakat. Serta melalui pendidikan

dapat membantu manusia untuk mengembangakn potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan dan
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berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional (2013:3) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peser-

ta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta kelerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pengertian pendidikan tersebut diatas sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia

yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pe-

ngetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang man-

tap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sehingga

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah melalui proses pembelajaran.

Hal ini telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional Pasal I Ayat 20 menjelaskan bahwa pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar

siswa dan ketercapaian tujuan pendidikan nasional.

Proses pembelajaran dapat terjadi dengan menyelenggarakan pendidikan. Pendi-

dikan dapat terjadi baik dalam bentuk formal maupun in-formal. Salah satu

pendidikan yang terjadi dalam bentuk formal yaitu sekolah. Dalam proses pembe-

lajaran di sekolah, terdapat beberapa mata pelajaran pokok diantaranya adalah
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matematika. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22

Tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan pasal I ayat 1 dijelaskan bahwa

matematika adalah salah satu diantara mata pelajaran pokok yang diajarkan

kepada siswa.

Mata pelajaran matematika dimaksudkan untuk membekali mereka dengan

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kretif dan kemampuan pe-

mecahan masalah. National Council of Teacher Mathematic (NCTM, 2000: 67)

menetapkan ada lima keterampilan proses yang harus dikuasai siswa melalui

pembelajaran matematika, yaitu : (1) pemecahan masalah (problem solving);

(2) penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) koneksi (connection);

(4) komunikasi (communication); dan (5) representasi (representation). Berdasar-

kan hal tersebut, berarti kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu

kemam-puan yang penting untuk dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa.

Pemecahan masalah matematis merupakan hal yang sangat penting dalam

pembelajaran matematika karena dapat membangkitkan siswa untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, siswa menjadi terampil dalam memilih

mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari generalisasi, meru-

muskan rencana penyelesaian dan memgorganisasikan keterampilan yang telah

dimiliki sebelumnya. Zulkarnain (2009: 2) mengungkapkan bahwa pemecahan

masalah bukan sekedar keterampilan untuk diajarkan dan digunakan dalam mate-

matika tetapi juga merupakan keterampilan yang akan dibawa pada masalah-

masalah keseharian siswa atau situasi-situasi pembuatan keputusan, dengan

demikian pemecahan masalah dapat membantu seseorang dalam hidupnya.
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Soedjadi ( 1994: 36) mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah

suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu melakukan kegiatan

matematis untuk memecahkan masalah matematika, masalah dalam ilmu lain dan

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut,

kemampuan pemecahan masalah diperlukan untuk melatih siswa agar terbiasa

menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan yang semakin kompleks,

bukan hanya pada masalah matematika itu sendiri tetapi juga masalah dalam

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan seseorang untuk memecahkan

masalah matematis perlu terus dilatih sehingga seseorang itu mampu menyele-

saikan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Namun pada kenyatannya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa

masih rendah. Seperti halnya pembelajaran matematika masih cenderung ber-

orientasi pada buku teks, tak jarang dijumpai guru matematika masih terpaku pada

kebiasaan mengajarnya dengan memberikan contoh soal dan meminta siswa

mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat dalam buku teks atau lembar kerja

siswa (LKS) dan kemudian membahasnya bersama siswa. Pembelajaran seperti

ini tentunya kurang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa. Siswa hanya dapat mengerjakan soal-soal matematika berdasar-

kan apa yang telah dicontohkan oleh guru, jika diberikan soal yang berbeda maka

siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikannya. Lemahnya kemampuan pemeca-

han masalah matematis siswa Indonesia ditunjukkan oleh hasil TIMSS pada tahun

2011 bahwa prestasi matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke-38 dari

42 negara (Mullis, 2012). Kondisi yang sama juga terlihat dari hasil Programme

for International Student Assesment (PISA) pada tahun 2013 yakni Indonesia
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berada pada peringkat 64 dari 65 negara dalam mata pelajaran matematika

(OECD, 2013). Studi yang dilakukan oleh TIMSS dan PISA dilakukan untuk

mengukur kemampuan matematika tingkat tinggi, salah satunya adalah kemam-

puan pemecahan masalah.

Penyelesaian untuk masalah-masalah tersebut terletak pada pemilihan pendekatan

pembelajaran yang tepat. Ruseffendi (2006: 240) menyatakan pendekatan meru-

pakan suatu jalan, cara atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa

dalam mencapai tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran

atau materi pelajaran itu dikelola. Salah satu alternatif pendekatan matematika

yang diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mate-

matis siswa adalah pendekatan open ended.

Pendekatan open ended dikembangkan di Jepang sejak tahun 1970. Pendekatan

open ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah ter-

buka yang dapat dijawab dengan banyak cara/metode penyelesaian atau jawaban

benar yang beragam. Dengan keberagaman cara penyelesaian dan jawaban terse-

but, maka memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah.

Siswa dapat menggali pengetahuan ataupun sumber-sumber yang dibutuhkan

untuk menarik suatu kesimpulan, membuat rencana dan memilih cara atau metode

dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan kemampuan matematika mereka

sehingga diharapkan siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman

menemukan sesuatu yang baru dalam suatu proses penyelesaian masalah. Pembe-

lajaran dengan pendekalan open ended biasanya dimulai dengan memberikan ma-

salah terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam
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menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban

(yang benar) sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa

dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Dengan rangkaian pernbelajaran

yang terintegrasi antara kemampuan dan sikap dari setiap siswa maka di dalam

pikirannya akan terjadi pengorganisasian intelektual yang optimal.

Tujuan pendekatan open ended menurut Nohda (2000) ialah untuk membantu me-

ngembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem

solving secara simultan. Dengan memberikan kesempatan siswa untuk berpikir

secara bebas sesuai minat dan kemampuannya maka akan mampu memacu

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui pendeketan open ended mampu mem-

berikan kesempatan kepada siswa untuk menginvestasi berbagai srategi dan cara

yang di-yakini sesuai dengan kemampuan mengelaborasi masalah. Sehingga

dengan menerapkan pendekatan open ended mampu meningkatkan kemampuan

siswa dalam memecahkan permasalahan matematis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran matematika,

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang masih rendah terjadi juga

di SMA Negeri 1 Rumbia. Guru mitra menyatakan bahwa proses pembelajaran

dengan kurikulum 2013 masih kurang efektif dijalankan di sekolah tersebut

sehingga kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah. Dengan

demikian, perlu dilakukan studi eksperimen untuk mengetahui efektivitas pende-

katan open ended ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa

(studi pada siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Rumbia pada semester ganjil tahun

pelajaran 2016/2017).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dibuat rumusan

masalah yaitu: “Apakah pendekatan open ended efektif jika diterapkan pada pem-

belajaran matematika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa?". Dari rumusan masalah tersebut dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai

berikut.

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih baik setelah

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended dibandingkan sebe-

lum mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended ?

2. Apakah persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui efektivitas pende-

katan open ended ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah mate-

matis siswa dan pendekatan open ended.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran untuk praktisi pendidikan dalam memilih

model/pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan masalah siswa

serta menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan

matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Da-

lam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah mengembangkan kemampuan

pemecahan matematis siswa yang tergolong tinggi. Indikator dari meningkat-

nya kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut dilihat dari dua hal

yaitu, rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended lebih baik diban-

dingkan sebelum mengikuti pembelajaran tersebut, dan proporsi siswa yang

memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis dengan baik pada kelas

setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended lebih dari

60% dari jumlah siswa.  Siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah de-

ngan baik apabila nilai tes yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 70.

2. Pembelajaran dengan pendekatan open ended adalah sualu pembelajaran yang

diawali dengan pemberian masalah yang memiliki metode/cara atau

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Sintaks pembelajaran dengan pende-

katan open ended yang digunakan adalah

a. Periode Pertama
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Pada periode pertama ini langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. secara klasikal siswa memperhatikan masalah terbuka yang diungkapkan

oleh guru;

2. setiap siswa menuliskan ide masing-masing pada lembar yang telah

disediakan;

3. setelah selesai, siswa mengumpulkan lembar kerjanya;

4. siswa bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan hasil/jawaban dari

persoalan yang diajukan oleh guru.

b. Periode Kedua

Pada periode kedua ini siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok

dan mendiskusikannya.

3. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mamahami

masalah, merencanakan strategi dan prosedur pemecahan masalah, melaku-

kan prosedur pemecahan masalah, memeriksa kebenaran jawaban dan hasil

yang diperoleh serta menuliskan jawaban akhir sesuai dengan permintaan

soal.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas merupakan serapan dari bahasa asing yang berasal dari kata effective

yang berarti manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, serta berhasil guna.

Seseorang mungkin menggunakan salah satu dari arti kata tersebut sesuai dengan

konteks yang berlangsung. Suatu kegiatan sering dikatakan efektif tatkala kegia-

tan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan serta dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Warsita (2008:287) menyatakan bahwa efektivitas lebih menekankan

antara rencana dengan tujuan yang dicapai, sehingga efektivitas pembelajaran

seringkali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran.

Menurut Hamalik (2004: 171), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran

yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan

aktivitas belajar. Dengan memberikan siswa belajar secara mandiri ini diharapkan

dapat membantu siswa dalam memahami makna yang sedang dipelajarinya. Ber-

beda dengan pendapat Uno (2007: 29), bahwa efektivitas pembelajaran dapat

diketahui dengan melihat tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran oleh peserta

didik. Lebih lanjut Mulyasa (2006: 193), menyatakan bahwa pembelajaran dikata-

kan efektif jika pembelajaran mampu memberikan pengalaman dan membentuk
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kompetensi peserta didik, mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai se-

cara optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif

merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bela-

jar secara mandiri, aktif dan kreatif dengan bimbingan dari guru dalam memahami

konsep matematis sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai.

Sedangkan efektivitas pembelajaran adalah suatu tingkatan atau ukuran keberha-

silan siswa yang didapat setelah mengikuti proses pembelajaran.

Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila jurnlah siswa yang

tuntas belajar dan dapat memecahkan masalah matematis lebih dari 60% dari jum-

lah seluruh siswa, dengan nilai ketuntasan lebih dari atau sama dengan 70 serta

terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah mengikuti

pembelajaran dengan pendekatan open ended.

2. Pendekatan Open Ended

Becker dan Shimada (1997: l) mengungkapkan bahwa “we propose 10 call pro-

blem that are formulated to hove multiple correct answer ‘incomplete’ or ‘open

ended’ problem”. Sejalan dengan pernyalaan Becker dan Shimada, Suherman

dkk. (2003: 123) menyatakan bahwa open ended problem atau masalah terbuka

adalah masalah yang diformulasikan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar.

Sifat keterbukaan dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya terdapat satu

cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu jawaban

yang mungkin untuk masalah tersebut.
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Dahlan (2010: 5) menyatakan bahwa dasar keterbukaan (openness) permasalahan

open ended dapat diklasifikasikan kedaiam tiga tipe, yakni:process is open, end

product are open dan ways 10 develop are open. Process is open maksudnya

adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara penyelesaian yang benar.

End product we open, maksudnya tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban

benar yang banyak (multiple), sedangkan ways to develop are open, yaitu ketika

siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan

masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah yang pertama (asli).

Becker dan Shimada (1997: l) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pende-

katan open ended diawali dengan memberikan suatu permasalahan terbuka (open

ended problem). Siswa yang dihadapkan dengan open ended problem, tujuan

utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih merlekankan pada cara

bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian kegiatan pembelajaran

harus mengarah dan mengantarkan siswa dalam menjawab masalah dengan ba-

nyak cara serta mungkin juga dengan banyak jawaban yang benar, sehingga

merangsang kemampuan intelektual dan pengalaman siswa dalam proses

menemukan sesuatu yang baru.

Tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan open ended menurut Nohda (2000)

ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matema-

tika siswa dalam pemecahan masalah secara simultan. Dalam pendekatan ini,

penting agar setiap siswa diberi kebebasan untuk melakukan pemecahan masalah

yang diajukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berarti siswa

diberi kesempatan untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan strategi dan cara
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yang mereka merasa percaya diri sehinga memungkinan elaborasi yang lebih

besar dalam pemecahan masalah matematika. Sebagai hasilnya, dimungkinkan

un-tuk mempunyai suatu pengembangan yang lebih kaya dalam pemikiran

matematis siswa, serta membantu perkembangan aktivitas yang kreatif dari siswa.

Becker dan Shimada (1997: 13) mengemukakan bahwa pembelajaran dengan

pendekatan open ended yang dilakukan terdiri dari dua periode utama, yaitu:

a. Periode Pertama

Pada periode pertama ini langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. secara klasikal siswa memperhatikan masalah terbuka yang diungkapkan oleh

guru;

2. setiap siswa menuliskan ide masing-masing pada lembar yang telah

disedikan;

3. setelah selesai, siswa mengumpulkan lembar kerjanya;

4. siswa bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan hasil/jawaban dari per-

soalan yang diajukan oleh guru.

b. Periode Kedua

Pada periode kedua ini siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dan

mendiskusikannya.

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis

Dalam belajar matematika, yang merupakan masalah bukanlah soal yang biasa

dikerjakan oleh siswa atau biasa disebut soal rutin tetapi soal yang memiiiki cara

penyelesaian yang berbeda dengan soal rutin. Sejalan dengan pendapat Suherman

dkk. (2003: 92) yang menyatakan bahwa suatu masalah biasanya memuat suatu

situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu
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secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jadi siswa

harus mengkonstruksikan pengetahuan yang telah dimiliki kemudian mencari dan

menganalisis penyelesaian dari persoalan atau masalah tersebut.

Masalah dalam pembelajaran matematika merupakan pertanyaan yang harus dija-

wab atau direspon. Namun tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi

masalah. Cooney (Shadiq, 2004: 10) mengungkapkan bahwa suatu pertanyaan

akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu

tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin

(routine procedure) yang sudah diketahui oleh si pelaku.

Menurut Nasution (2008: 170) pemecahan masalah merupakan perluasan yang

wajar dari belajar aturan. Dalam pemecahan masalah prosesnya terutama terletak

dalam diri pelajar. Variabel dari luar hanya berupakan instruksi verbal yang mem-

bantu atau membimbing pelajar untuk memecahkan masalah matematika. Meme-

cahkan masalah matematika dapat dipandang sebagai proses dimana pelajar

menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya lebih dahulu yang

digunakannya untuk memecahkan masalah yang baru. Namun memecahkan masa-

lah tidak sekedar menerapkan aturan-aturan yang diketahui, akan tetapi juga

menghasilkan pelajaran baru.

Dalam kegiatan untuk memecahan masalah banyak pendapat yang dikemukakan

para ahli, salah satunya seperti yang dikemukakan Polya. Polya (1973) men-

definisikan pemecahan masalah sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari

suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Menurut

polya ada empat langkah dalarn pemecahan masalah, yaitu :
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(l) Memahami masaiah

Dalam tahap ini, masalah harus benar-benar dipahami, seperti mengetahui apa

yang tidak diketahui, apa yang sudah diketahui, apakah kondisi yang ada cukup

atau tidak cukup untuk menentukan yang tidak diketahui, adakah yang berlebih-

lebihan atau adakah yang bertentangan, menentukan suatu gambaran masalah.

menggunakan notasi yang sesuai.

(2) Membuat rencana pemecahan masalah

Mencari hubungan antara informasi yang ada dengan yang tidak diketahui. Dalarn

membuat rencana ini seseorang dapat dibantu dengan memperhatikan masalah

yang dapat membantu jika suatu hubungan tidak segera dapat diketahui sehingga

akhirya diperoleh suatu rencana dari pemecahan.

(3) Melaksanakan rencana

Pada tahap ini rencana dilaksanakan, periksa setiap langkah sehingga dapat dike-

tahui bahwa setiap langkah benar dan dapat membuktikan setiap langkah benar.

(4) Memeriksa kembali pemecahan yang telah didapatkan

Pada tahap ini dapat diajukan pertanyaan seperti: dapatkah memeriksa hasil,

dapatkah memeriksa alasan yang dikemukakan, apakah diperoleh hasil yang ber-

beda, dapatkah melihat sekilas pemecahannya, dapatkah menggunakan pemeca-

han yang telah diperoleh atau metode yang sudah digunakan untuk masalah lain

yang sama

Pemecahan masalah sebagai salah satu aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Polya menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas

intelektual yang sangat tinggi. Pemecahan masalah adalah suatu aktivitas inte-

lektual untuk mencari penyelesaiaan masalah yang dihadapi dengan menggunakan
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bekal pengetahuan yang sudah dimiliki. Pendapat tersebut didukung oleh

pernyataan Branca (Sumarmo, 1994: 8) bahwa kemampuan pemecahan masalah

merupakan tujuan umum dalam perkuliahan matematika, bahkan sebagai jantung-

nya matematika, artinya kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan

dasar dalam kuliah matematika.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemeca-

han masalah matematika adalah kecakapan atau potensi yang dimiliki seseorang

atau siswa dalam menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin,

mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pendekatan open ended ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah pende-

katan open ended sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan

masalah matematis.

Kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam mempe-

lajari matematika sehingga dengan sendirinya siswa mampu dan memiliki

kemampuan dasar yang kemudian siswa dapat membuat strategi dalam memecah-

kan masalah yang lebih efektif. Kemampuan pernecahan masalah matematis

adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal

matematika, dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis, diperlukan
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suatu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakter

siswa sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai.

Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran

matematika adalah pendekatan open ended. Pendekatan open ended merupakan

pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kreatifitas siswa dalam menyelesai-

kan masalah. Dalam pembe1ajaran dengan pendekatan open ended, pembelajaran

diawali dengan menyajikan soal terbuka. Soal terbuka merupakan salah satu

bentuk soal yang dalam menyelesaikannya terdapat banyak cara untuk

memperoleh jawaban atau terdapat banyak jawaban benar terhadap soal tersebut.

Ketika siswa dihadapkan pada masalah open ended, tujuannya bukan hanya

berorientasi pada mendapatkan jawaban atau hasil akhir tetapi lebih menekankan

pada bagaimana siswa sampai pada suatu jawaban, siswa dapat mengembangkan

metode, cara atau pendekatan yang berbeda untuk menyelesai-kan masalah.

Dengan pemberian masalah terbuka, diharapkan dapat mengem-bangkan siswa

untuk mengelaborasi masalah yang telah disajikan dalam bentuk soal terbuka

yang sifatnya tidak rutin. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut memberikan

peluang pada siswa untuk menyelidiki dengan metode yang mereka merasa yakin

dan memberikan kemungkinan elaborasi yang lebih besar dalam pemecahan

masalah matematik. Sebagai hasilnya, dimungkinkan untuk mempu-nyai suatu

pengembangan yang lebih kaya dalam pemikiran matematik siswa, serta

membantu perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

Untuk langkah pertama, siswa diberikan soal terbuka yang akan mereka selesai-

kan dengan penyelesaian individu. Jadi, siswa diharapkan menuangkan ide-ide
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pemikiran untuk menyelesaikan persoalan terbuka yang telah disiapkan oleh guru.

Kemudian setelah diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,

guru akan meminta jawaban siswa berdasarkan pengembangan mereka masing-

masing. Soal open ended yang disajikan dalam proses pembelajaran menuntut

siswa untuk mengelaborasi konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, sehingga

diharapkan siswa lebih percaya terhadap kemampuan dan konsep matematika

yang dimilikinya. Sehingga siswa akan selalu berusaha mencari solusi atau strate-

gi yang variatif dalam menyelasikan soal tersebut. Ini dapat dilakukan jika siswa

banyak bertanya, membaca dan mencari berbagai surnber belajar selain yang

diberikan oleh guru.

Selanjutnya akan diadakan tahap diskusi kelompok dalam pembelajaran dengan

pendekatan open ended. Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri

dari 5-6 anggota. Dengan dibentuknya kelompok diskusi, siswa diberikan soal

terbuka untuk diselesaikan dalam diskusi kelompok. Jadi dengan soal yang telah

disiapkan oleh guru, diharapkan dengan ide-ide pemikiran dari masing-masing

individu dapat dielaborasi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan.

Dengan proses diskusi siswa akan bekerjasama dan berbagi pengetahuan mereka

tentang bagaimana menjawab soal open ended dengan cara mereka masing-

masing. Dalam hal ini siswa dituntut untuk menghargai pendapat yang berbeda

karena soal open ended tidak hanya mempunyai solusi tunggal. Siswa akan mera-

sa senang dalam beajar matematika karena mereka bisa menjawab soal dengan

cara mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian nampak

bahwa pembelajaran dengan pendekatan open ended mampu meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 1 Rumbia tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum

tingkat satuan pendidikan.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa selain pendekatan open ended dikendalikan sehingga memberikan

pengaruh yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis umum dan hipotesis khusus dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Hipotesis Umum

Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended efektif

untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemecahan masalah malematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan pendekatan open ended lebih baik daripada kemam-

puan pemecahan masalah matematis siswa sebelum mengikuti pembela-

jaran dengan pendekatan open ended

b. Persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended.
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 di SMA Negeri 

1 Rumbia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA yang 

terdiri dari empat kelas yaitu X IPA 1 sampai dengan X IPA 4. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive samplingdengan pertimbangan peneliti bahwa kelas 

tersebut diajar oleh guru yang sama yaitu Kelas X IPA 1 sampai X IPA 3 diajar oleh 

guru yang sama. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, ditentukan ber-

dasarkan kemampuan awal siswa yang disajikan tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Distribusi dan Nilai Rata-Rata Mid Semester Ganjil Kelas  

X IPA SMA Negeri 1 Rumbia 

 
 

No. Kelas Banyak Siswa Rata-Rata Mid Semester 

1. X IPA 1 31 31,13 

2. X IPA 2 31 30,81 

3. X IPA 3 31 31,13 

4. X IPA 4 30 53,4 

Rata-Rata Nilai Populasi 36,62 

 

 

Berdasarkan tabel 3.1, tampak bahwa kelas X IPA 2 memiliki rata-rata nilai Mid 

Semester paling kecil sehingga sampel yang terpilih adalah seluruh siswa kelas X 

IPA 2 yang dijadikan sebagai kelas eksperimen. 
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B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pembelajaran dengan 

pendekatan open ended sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Desain yang digunakan one group pretest and posttest 

design.Penelitian ini tidak menggunakan kelas pembanding namun sudah mengguna-

kan tes awal sehingga besarnya efektifitas pendekatan open ended dapat diketahui 

secara pasti. Dalam penelitian ini, subyek terlebih dahulu diberikan tes awal (pretest) 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa sebelum diberikan pembela-

jaran dengan pendekatan open ended. Setelah diberikan tes awal, selanjutnya kepada 

siswa diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran dengan pendekatan open ended. 

Setelah selesai pembelajaran dengan pendekatan open ended, selanjutnya kepada 

seluruh siswa diberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

pendekatan open endedditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Secara sederhana, desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan seba-

gai berikut: 

 O1 ----------X ---------- O2 
 

Keterangan: 

O1 : tes awal (pretest) 

O2 : tes akhir (posttest) 

X : Perlakuan (pembelajaran dengan pendekatan open ended ) 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental dengan langkah-langkah 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini dilakukan hal-hal sebagi berikut: 

a. Merumuskan masalah atau latar belakang penelitian 

b. Studi pendahuluan, studi pendahuluan diawali dengan menelusuri literatur guna 

mendapatkan teori yang relevan mengenai pendekatan open ended. 

c. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 1 Rumbia untuk melaksanaan 

penelitian.  

d. Konsultasi dengan pihak sekolah dan Guru Matematika mengenai waktu 

penelitian, populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian, serta materi yang 

digunakan dalam penelitian. 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) yang sesuai dengan SK, KD dan tujuan pembelajaran. 

f. Menyusun instrument tes pemecahan masalah matematis siswa. 

g. Melakukan uji coba instrument tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siwa di Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Rumbia.  

h. Menguji validitas, reliabilitas, tinggkat kesukaran dan daya pembeda soal tes 

kemampuan awal.  

i. Melakukan tes kemampuan awal pada kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Rumbia 

sebelum diberikan perlakuan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan open ended di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Rumbia, dengan materi Pertidaksaman Pecahan dan Irasional yang 

dilaksanakan berdasarkan RPP yang telah disusun. 
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b. Melakukan tes kemampuan akhir (posttest) dikelas X IPA 2.  

3. Tahap Pelaporan  

a. Pengolahan dan analisis data. 

b. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan akhir penelitian. 

 

D. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai kemam-

puan pemecahan masalah matematis siswa yang diperoleh melalui tes awal (pretest) 

dan tes akhir (posttest) pemecahan masalah matematis pada siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan open ended. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes,Tes 

yang digunakan dalam penelitianini adalah tes pemecahan masalah matematis yang 

berbentuk uraian. Tes diberikan sebelum pembelajaran open ended yaitu tes awal 

(pretest) dan tes diberikan setelah pembelajaran open ended yaitu tes akhir (posttest). 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis disusun 

dalam soal berbentuk esai. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu 

memenuhi kriteria valid dan reliabel.  
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Untuk mendapatkan perangkat tes yang valid dan reliabel dilakukan langkah-langkah 

berikut: 

a. Membuat kisi-kisi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.  

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi. 

c. Meminta pertimbangan kepada guru mitra mengenai kesesuaian antara kisi-kisi 

dengan soal. 

 

Tabel 3.2Pedoman Penyekoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah       

Matematis yang Dimodifikasi oleh Noer, 2007 

 

No Indikator Ketentuan  Skor  

1 Merumuskan 

masalah/menyusun 

model matematika 

Tidak memahami masalah/tidak menjawab  0 

Tidak memperhatikan syarat-syarat 

soal/interpretasi soal kurang tepat  
1 

Merumuskan masalah/menyusun 

modelmatematika dengan baik  
2 

2 Merencanakan 

strategi 

penyelesaian  

 

Tidak ada rencana strategi  0 

Strategi yang direncanakan kurang relevan  1 

Menggunakan satu strategi tetapi mengarah pada 

jawaban yang salah  
2 

Menggunakan satu strategi tetapi tidak 

dilanjutkan  
3 

Menggunakan beberapa strategi yang benar dan 

mengarah pada jawaban yang benar  
4 

3 Menerapkan 

strategi 

penyelesaian 

masalah  

 

Tidak ada penyelesaian  0 

Ada penyelesaian tetapi prosedur tidak jelas  1 

Menggunakan satu prosedur dan mengarah pada 

jawaban yang salah  
2 

Menggunakan satu prosedur yang benar tetapi 

salah menghitung  
3 

Menggunakan satu prosedur dan jawaban yang 

benar  
4 

4 Menguji 

kebenaran jawaban 

(looking back)  

 

Tidak ada pengujian jawaban  0 

Pengujian hanya pada proses atau jawaban tetapi 

salah  
1 

Pengujian hanya pada proses atau jawaban yang 

benar  
2 

Pengujian pada proses dan jawaban tetapi salah  3 

Pengujian pada proses dan jawaban yang benar  4 
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Dengan demikian, untukmemperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan 

adalah tes yangmemiliki kriteria tes yang valid, tingkat reliabilitas,daya pembedadan 

tingkat kesukaran yang baik. 

1. Validitas 

Validitasyang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi dari tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis dapat diketahui dengan cara memban-

dingkan isi yang terkandung dalam tes kamampuan pemecahan masalah matematis 

dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan.  

 

Dalam penelitian yang dilakukan, soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelaja-

ran matematika kelas XI. Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika 

kelas XI SMA Negeri 1 Rumbia mengetahui dengan benar kurikulum SMA. Oleh 

karena itu validitas instrument tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran 

matematika tersebut. Tes dikatakan valid apabila butir-butir tesnya telah dinyatakan 

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang berdasarkan penilaian guru mitra. 

Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan 

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa 

dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis oleh guru.  

 

Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk mengam-

bil data telah dinyatakan valid (Lampiran B.6).  Soal tes yang dinyatakan valid terse-

but kemudian diujicobakan pada siswa kelas di luar sampel, yaitu kelas XI IPA 1. 

Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah menganalisis data hasil uji 

coba untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari soal tes 

tersebut. 
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2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya 

atau diandalkan dalam penelitian. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes diguna-

kan model satu kali tes dengan teknik Alpha.  

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝛿𝑖
2

𝛿𝑖
2 ] 

Keterangan : 

𝑟11 = Koefisien reliabilitas 

∑ 𝛿𝑖
2
 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝛿𝑖
2
 = Varians total 

 

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas Menurut Arikunto (2011:75) 

 

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 
 

 

Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes diperoleh nilai 11r = 0,82 yang berarti 

reliabilitas instrumen tersebutsangat tinggi.Oleh karena itu, instrumen tes tersebut 

sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data.Perhitungan reliabilitas instrumen 

tes selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1. 

3. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan antara siswa yang berkemampuan pemecahan masalah tinggi dengan 

siswa yang berkemampuan pemecahan masalah rendah.Untuk menghitung nilai daya 

pembeda, terlebih dahulu data diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi 
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sampai nilai terendah.  Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

(kelompok atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (kelompok bawah). 

Menghitung nilai daya pembeda maka digunakan rumus: 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

 

Keterangan : 

D  : nilai daya pembeda satu butri soal tertentu 

𝐵𝐴 : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

𝐵𝐵 : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

𝐽𝐴 : jumlah skor ideal kelompok atas 

𝐽𝐵 : jumlah skor ideal kelompok bawah 

 

Menurut Arikunto (2011: 218), penafsiran interpretasi nilai daya pembeda butir tes 

digunakan kriteria dalam Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Koefisien Daya Pembeda Interprestasi 

−1,00 ≤ DP ≤ 0,00 Sangat buruk 

0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk 

0,20 < DP ≤ 0,30 Cukup baik, perlu direvisi 

0,30 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya pembeda semua butir soal yang telah 

diujicobakan memiliki kriteria baik.  Perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.2.. 

4. Tingkat Kesukaran 

Dalam setiap butir tes tentunya mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda. 

Sudijono (2011:372) menyatakan tingkat kesukaran butir tes adalah peluang untuk 

menjawab benar suatu butir tes pada tingkat kemampuan tertentu. Dalam penelitian 

ini untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes digunakan rumus berikut: 
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𝑇𝐾 =
𝐽𝑇

𝐼𝑇
 

Keterangan: 

TK   :  tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT : jumlah skor maksimun yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 

  

Menurut Sudijono (2011:372), penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes menggu-

nakan kriteria sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 3.4: 

 

Tabel 3.5. Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar TKi Interprestasi 

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar 

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah 

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang telah 

diujicobakan memiliki kriteria sedang untuk soal nomer 1 dan 2 sedangkan kriteria 

sukar untuk soal nomer 3, 4 dan 5.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.2. 

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Keputusan 

yang 

Diambil 

1 

Valid 

0,82 

(reliabilitas 

tinggi) 

0,47(Baik) 0,44 (Sedang) Digunakan 

2 0,44 (Baik) 0,41 (Sedang) Digunakan 

3 0,40(Baik) 0,29 (Sukar Digunakan 

4 0,43 (Baik) 0,29(Sukar) Digunakan 

5 0,40 (Baik) 0,24(Sukar) Digunakan 
 

Pada tabel 3.6 instrumen tes telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, serta 

setiap butir tes telah memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang ditentukan, 

maka soal tersebut telah layak digunakan untuk pengambilan data penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dilihat dari nilai pretest dan 

posttest. Data yang diperoleh dari hasil pretest danposttest kemampuan pemecahan 

masalah matematis dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran de-

ngan pendekatan open ended. Data yang diperoleh dari hasil pretest dan postest 

kemampuan pemecahan masalah matematis dianalisis untuk mengetahui besarnya 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas yang 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended.Sebelum dilakukan uji 

statistik terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat terhadap data dari kelas ekperimen, 

yaitu uji normalitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau tidak kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesisDalam 

menguji pencapaian kriteria kemampuan pemecahan masalah matematis dilakukan 

analisis data dengan prosedur sebagai berikut: 

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil pretest dan posttest 

yang diperoleh berasal atau tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : data pretestberasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data posttestberasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan Uji chi-kuadrat menurut 

Sudjana (2005: 272-273) sebagai berikut: 
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𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  ∑

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan : 

𝑂𝑖 : frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖 : frekuensi yang diharapkan 

𝑘  : banyaknya pengamat 

 

Menurut Priyanto (2009:180), kriteria pengujian adalah terima H0 jika 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤

 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑥2
(1−∝)(𝑘−3) dengan taraf nyata 𝛼 = 0,05. Untuk hal 

lainnya H0 ditolak.  

 

Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data nilai pretest dan posttest dari kelas 

eksperimen, diperoleh hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 3.7.  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6. 

 

Tabel 3.7 Uji Normalitas Data Pretest dan PosttestKemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa 

 

Data Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
𝝌𝟐 𝛘𝟐

(𝟏−𝛂)(𝐤−𝟑) 
Keputusan 

Uji 
Kesimpulan 

Pretest 7,553 7,815 Ho diterima Normal 

Posttest 7,162 7,815 Ho diterima Normal 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa data kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended 

diperolehX2
hitung sebesar 7,553 dan sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan open ended diperoleh X2
hitung sebesar 7,162 sedangkan X²tabel (α=5%) 

sebesar 7,815. Karena X2
hitung<X²tabel maka kedua data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  
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2. Uji Gain 

Pengolahan data kuntitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap data 

skor pretest, skor posttest dan indeks gain. Indeks gain digunakan untuk melihat pe-

ningkatan dari perlakuan yang telah diberikan. Indeks gain 〈𝑔〉adalah gain ternor-

malisasi yang dihitung dengan menggunakan rumusmenurut Meltzer (Ain, 2013:99) 

sebagai berikut : 

〈𝑔〉 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

Hasil perhitungan indeks kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kategori 

menurut Hake (Ain, 2013:99) yaitu : 

 

Tabel 3.8 Klasifikasi Nilai Gain 

 

Nilai (g) Kategori 

(g) ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai gain untuk seluruh siswa didapatkan 

sebesar 0,68 dan sesuai dengan Tabel 3.8 maka dapat dikategorikan berada pada 

kategori sedang.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8. 

 
3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan 

masalah.  Uji hipotesis dalam penelitian ini teridiri dari uji kesamaan dua rata-ratadan 

uji proporsi.Berikut ini adalah penjelasan dari kedua uji tersebut : 
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a. Uji Hipotesis Pertama 

 

Jika data pretest dan posttestkemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

merupakan data yang berdistribusi normal maka digunakan uji kesamaan dua rata-

rata (uji-t). Dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

a.  H0: μ1 = μ2 , 

artinya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan open ended sama dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan open ended. 

a. H1: μ1 > μ2 , 

Artinya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan open ended lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan open ended. 

Rumus yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata (Uji t) seperti dalam 

Sudjana (2005: 239) berikut: 
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nn
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Keterangan: 

�̅�1: rata-rata skor kemampuan kelas setelah mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan open ended. 

�̅�2  : rata-rata skor kemampuan kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan open ended. 

n1:  banyaknya siswa kelas setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

open ended 

n2 :banyaknya siswa kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan pendekatan  
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s1
2 : varians pada kelas setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open   

ended 

s2
2 : varians pada kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open 

ended 

s2 : varians gabungan 

 

Pada taraf signifikan α = 0,05dengan dk = ( 221 nn ) dan peluang (1 − 𝛼)maka Ho 

diterima jika diperoleh𝑡 < 𝑡(1−∝)(𝑛1+𝑛2−2). Hasil Uji t untuk data pretest dan posttest 

dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran C.7. 

 

b. Uji Hipotesis Kedua 

Uji hipotesis yang kedua yaitu uji proporsi. Uji proporsi pada penelitian ini dilakukan 

untuk menguji apakah persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended.Karena data yang 

diperoleh dari kelas yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open ended 

berdistribusi normal maka dilakukan uji proporsi satu pihak. Menurut Sudjana (2005: 

234) rumusan hipotesis untuk uji proporsi yaitu: 

H0 : π = 0,60 (persentase siswa tuntas belajar = 60%) 

H1 : π> 0,60 (persentase siswa tuntas belajar > 60%) 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑥

𝑛⁄ − 0,60

√0,60 (1 − 0,60)/𝑛
 

Keterangan: 

x  :banyaknya siswa tuntas belajar 

 𝑛  : jumlah sampel 

 0,60  : proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

 

Kriteria uji terima H0 jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧(0,5−α) diperoleh dari daftar normal baku 

dengan peluang 𝑧(0,5−α) dengan taraf signifikansi : α = 0,05.  Hasil Uji proporsi untuk 

data posttest kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat 

selengkapnya pada Lampiran C.9. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pene-

rapan pembelajaran dengan pendeketan open ended efektif ditinjau dari kemam-

puan pemecahan masalah matematis siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Rumbia

pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari ke-

mampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran

dengan pendekatan open ended lebih baik daripada kemampuan pemecahan ma-

salah matematis siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open

ended, serta pencapaian proporsi siswa tuntas belajar lebih dari 60%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan agar mendapatkan hasil yang lebih

optimal disarankan hal-hal berikut ini.

1. Pengelolaan waktu untuk setiap kegiatan pembelajaran harus diatur sebaik

mungkin.

2. Guru dapat menjadikan pendekatan pembelajaran open ended sebagai salah

satu alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu mengem-

bangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang telah di-

sesuaikan dengan materi matematika sesuai dengan pendekatan open ended.
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3. Peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

efektivitas pendekatan open ended, sebaiknya pendekatan pembelajaran ini

diterapkan pada materi matematika yang memungkinkan permasalahan ter-

buka dimana permasalahan tersebut memiliki cara/metode penyelesaian dan

jawaban akhir lebih dari satu, sehingga mampu memberikan kebebasan kepa-

da siswa untuk melakukan pemecahan masalah dengan strategi dan cara yang

mereka merasa percaya diri untuk menyelesaikan suatu masalah matematis

dan hendaknya membuat perangkat pembelajaran yang efektif.
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