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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran melalui pendekatan open ended dapat atau tidak dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem persamaan 

linear dua variabel di kelas X Ak 3 SMK PGRI 2 Sidoarjo tahun 

pelajaran 2013/2014. Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Tindakan  

Kelas  (PTK). Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis 

aktivitas siswa, analisis aktivitas guru dan analisis tes hasil belajar. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dari analisis data 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa sebelum 

diterapkan pendekatan open ended adalah 67,17 dibawah KKM (75) 

setelah diterapkan pendekatan open ended mengalami peningkatan yaitu 

rata-rata siswa menjadi 80,21.  

 

Kata Kunci: Pendekatan open ended, hasil belajar 

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the application of learning 

through open ended approach able or disable improve the student 

learning outcomes on the subject of systems of linear equations in two 

variables class X Ak 3 SMK PGRI 2 Sidoarjo of the school year in 

2013/2014. This study is an class act study (PTK). Data analysis of the 

activity of students, activity of teachers and the achievement test 

analysis. This study was conducted in two cycles, each cycle consisting 

of planning, implementation, observation and reflection. From the 

analysis of the data shows that student learning outcomes are preapplied 

the open ended approach 67,17  under KKM (75) after the open ended 

approach learning outcomes has increased an average 80,21. 
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Pendahuluan 

 Matematika merupakan salah satu bidang studi yang sangat penting diajarkan di 

sekolah. Mengingat matematika memiliki beberapa unit yang satu sama lain saling 

berhubungan, maka yang penting dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana 

kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah matematika. Menurut James yang 

dikutip oleh (Suherman, 2003) mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu 

dengan yang  lainnya. Sedangkan  menurut Kline yang dikutip oleh (Suherman, 2003) 

mengatakan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat  

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, 

dan alam. Dalam hal ini, matematika menuntut kemampuan penalaran dalam 

mempelajarinya. Dalam konteks ini belajar matematika secara keseluruhan merupakan 

belajar memecahkan masalah.  

Keberhasilan proses belajar mengajar merupakan hal utama yang didambakan 

pada pelaksanaan di sekolah. Untuk mencapai proses keberhasilan tersebut, guru 

disamping harus memahami sepenuhnya materi yang diajarkan juga dituntut 

mengetahui secara tepat kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

berdasarkan metode yang dipilihnya, guru diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya secara efektif. Selain itu, untuk tercapainya 

keberhasilan proses belajar mengajar juga dipengaruhi adanya faktor yaitu fasilitas 

belajar dan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Menurut Ahmadi (2005) menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar adalah 

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Menurut Hamzah (2008) pembelajaran atau 

pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar 

siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi 

mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.  
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Sedangkan hasil belajar merupakan suatu hal yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan 

siswa dalam menguasai dan memahami materi pelajaran melalui latihan maupun 

pengalaman yang disertai perubahan tingkah laku. Hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak belajar  (Dimyati, 2009). Mulyasa  (2005) menyatakan 

bahwa kualitas pembelajaran atau pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi 

proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran atau pembentukan kompetensi 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian 

besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik maupun mental dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 

Menurut Hedden dan Speer  (Maqsudah, 2003) pendekatan open-ended adalah 

suatu model pembelajaran yang dapat memberikan keleluasaan kepada siswa berpikir 

secara aktif dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga bermanfaat 

untuk meningkatkan cara berpikir siswa. Menurut Suherman (2003) problem yang 

diformulasikan memiliki multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau 

disebut juga open-ended problem atau soal terbuka. Dengan  adanya pertanyaan tipe 

terbuka guru berpeluang untuk membantu siswa dalam  memahami dan mengelaborasi 

ide-ide matematika siswa sejauh dan sedalam mungkin (Nohda, 2000). Dalam 

pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended, siswa diharapkan bukan hanya 

mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada proses pencarian suatu jawaban. 

Menurut (Suherman, 2003) mengemukakan bahwa dalam kegiatan matematik dan 

kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut: 

1. Kegiatan siswa harus terbuka 

Yang dimaksud kegiatan siswa harus terbuka adalah kegiatan pembelajaran 

harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu 

secara bebas sesuai kehendak mereka. 

2. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir 
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Kegiatan matematik adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses 

pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke 

dalam dunia matematika atau sebaliknya. 

3. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan 

Tujuan dari pembelajaran open-ended problem menurut Nohda (Suherman, 

2003) ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematik 

siswa melalui problem posing secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan 

pola pikir matematik siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan 

kemampuan setiap siswa.  

Menurut Suherman (2003) menyatakan bahwa keunggulan pendekatan Open-

Ended antara lain:  

1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengepresikan 

idenya.  

2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan matematika secara komprehensif.  

3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri.  

4. Siswa secara instrinsik termotifasi untuk memberikan bukti atau penjelasan.  

5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab 

permasalahan. 

Shimada menyatakan (Suherman, 2003) bahwa dalam pembelajaran matematika, 

rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip, atau aturan diberikan kepada 

peserta didik biasanya melalui langkah demi langkah. Langkah-langkah pembelajaran 

matematika dengan pendekatan problem open ended adalah sebagai berikut :  

1. Pendekatan problem open ended dimulai dengan memberikan problem terbuka 

kepada peserta didik, problem tersebut diperkirakan mampu diselesaikan peserta 

didik dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban sehingga memacu 

potensi intelektual dan pengalaman peserta didik dalam proses menemukan 

pengetahuan yang baru.  

2. Peserta didik melakukan beragam aktivitas untuk menjawab problem yang 

diberikan.  
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Perencanaan 

 

Pelaksanaan 
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Refleksi  

Perencanaan 

 

SIKLUS I 

Perencanaan 

 

Pengamatan 

Perencanaan 

 

Perencanaan 

Perencanaan 

 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

 

Refleksi  

Perencanaan 

 

SIKLUS II 

Perencanaan 

 

Pengamatan  

Perencanaan 

 

3. Berikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengeksplorasi problem.  

4. Peserta didik membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan.  

5. Diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari problem serta penyimpulan 

dengan bimbingan guru. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Arikunto  

(2008) penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Menurut Suyanto  (Muslich, 2009) PTK adalah suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar 

dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

professional. Jadi penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba 

sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart dalam  

(Arikunto, 2008) yaitu berbentuk kegiatan berulang dari siklus yang satu ke siklus yang 

berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (perencanaan), action (tindakan), 

observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya 

adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

? 
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Hasil dan Pembahasan 

Rencana tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 2 siklus, setiap 

siklusnya terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pada awal 

penelitian, peneliti mempersiapkan instrumen pembelajaran yang terdiri dari RPP yang 

dilengkapi dengan LKS, lembar observasi, sekaligus membuat soal untuk pretest dan 

postest (evaluasi). Pelaksanaan siklus I berdasarkan rencana yang telah disusun. Pada 

pertemuan pertama materi yang disampaikan adalah sistem persamaan linear dengan 

metode subtitusi. 

Setelah melakukan pembelajaran pada siklus I, hasil belajar siswa meningkat. 

Sebelum dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata siswa adalah 67,17. Setelah 

dilakukan tindakan siklus I hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu rata-rata 

siswa menjadi 74,78, namun masih ada 23 siswa (50%) yang belum mencapai KKM. 

Berdasarkan refleksi siklus I selanjutnya dilakukan tindakan pada siklus II. Siklus II 

terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Pada perencanaan peneliti membuat soal LKS, membuat soal evaluasi dan 

lembar observasi. Pada siklus II guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan rencana yang disusun pada RPP. Setelah pembelajaran berakhir, guru 

memberikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa setelah belajar materi 

sistem persamaan linear dengan menggunakan metode open ended. 

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 80,21 

tetapi masih ada 11 anak (23,91%) yang belum mencapai KKM. Sedangkan 35 anak 

(76,09%) sudah mencapai KKM. Namun karena rata- rata nilai siswa telah mencapai 

ketuntasan klasikal yaitu 75%. Maka peneliti menghentikan siklus sampai siklus II, 

karena apa yang direncanakan berhasil yaitu telah mencapai KKM yang ditentukan. 

 Tabel 1. Perubahan Nilai Siswa 

No 
Nilai 

Pra 

Tindakan 
Tindakan I 

Tindakan 

II 

1 

2 

3  

Minimal 

Maksimal 

Rata-rata 

50 

80 

71,17 

60 

90 

74,78 

70 

100 

80,21 

 Untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

peneliti menggunakan lembar observasi keaktifan siswa. Lembar observasi tersebut diisi 

oleh observer yang mengamati proses pembelajaran siswa dengan guru pada saat 
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pembelajaran berlangsung. Aspek penilaian pada lembar observasi ini antara lain 

keaktifan, keberanian dan ketepatan siswa. 

Hasil observasi aktivitas siswa yang meliputi keaktifan, keberanian dan 

ketepatan diperoleh data pada siklus I hasil observasi secara keseluruhan deskriptor 

mencapai persentase 66,48% dinyatakan dengan taraf keaktifan siswa sedang. Jika 

dilihat per-deskriptor hasil observasi deskriptor keaktifan siswa mencapai presentase 

65,76% dengan taraf keaktifan siswa dinyatakan sedang. Keberanian siswa mencapai 

presentase sebesar 69,02% dengan taraf keaktifan siswa sedang. Ketepatan siswa 

mencapai presentase  64,67% dengan taraf keaktifan siswa sedang. 

Pada siklus II hasil observasi secara keseluruhan deskriptor mencapai persentase 

76,26% dinyatakan dengan taraf keaktifan siswa baik. Jika dilihat per-deskriptor, pada 

siklus II deskriptor keaktifan siswa mencapai persentase77,17% dengan taraf keaktifan 

siswa dinyatakan baik. Keberanian siswa mencapai persentase sebesar 76,08 % dengan 

taraf keaktifan dinyatakan baik. Ketepatan siswa persentase sebesar 75,54% dengan 

taraf keaktifan siswa dinyatakan baik.  

Perbandingan hasil observasi aktifitas siswa selama pembelajaran siklus I dan 

siklus II dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Observasi Selama Siklus I dan Siklus II 

No Aspek Siklus I Siklus II 
Presentase 

peningkatan 

1 Keaktifan 65,76% 77,17% 11,41% 

2 Keberanian 69,02% 76,08% 7,06% 

3 Ketepatan 64,67% 75,54% 10,87% 

Seluruh Aspek 66,48% 76,26% 9,78% 

            Setelah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan open ended pada 

siklus I dan siklus II hasil belajar siswa meningkat. Sebelum tindakan nilai rata-rata 

siswa adalah 67,17 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50. Setelah dilakukan 

tindakan pada siklus I hasil belajar mengalami peningkatan yaitu rata-rata siswa 

menjadi 74,78 namun masih ada 23 siswa (50%) yang belum mencapai KKM. 

Selanjutnya dilakukan tindakan pada siklus II dan rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 80,21 tetapi masih ada 11 anak (23,91%) yang belum mencapai 

KKM. Sedangkan 35 anak (76,09%) sudah mencapai KKM. Namun karena rata- rata 

nilai siswa telah mencapai ketuntasan klasikal yaitu 75%. Maka peneliti menghentikan 
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siklus sampai siklus II, karena apa yang direncanakan berhasil yaitu telah mencapai 

KKM yang ditentukan pada penelitian. 

Simpulan  

  Penerapan pendekatan pembelajaran open-ended dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel di 

kelas X Ak 3 SMK PGRI 2 Sidoarjo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini karena rata-rata 

hasil belajar siswa setelah diterapkan pendekatan open ended mengalami peningkatan, 

yaitu dari 67,17 (pra tindakan) menjadi 74,78 (siklus I) meningkat lagi menjadi 80,21 

(siklus II) dan 35 siswa (76,09%) sudah mencapai KKM. 
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