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Abstrak 

Masalah pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik 

Panjang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran open ended terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik Panjang. 

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk 

mengetahui hubungan antara variable dengan hasil berupa angka. 

Jenis eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy 

Eksperimen Design dengan tipe Posstest Only Control design yang 

memiliki penelitian dua kelas yaitu kelas control (kelompok tanpa 

perlakuan) dan kelas eksperimen (kelompok perlakuan). Penelitian 

menggunakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. 

Analisis data penelitian ini menggunakan uji regresi linier 

sederhana. Hasil perhitungan dan analisis diperoleh nilai sig sebesar 

0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari nilai kriteria uji yaitu 

α = 0,05 atau sig < 0,05 sehingga Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh model pembelajaran open ended terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik Panjang. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan peneliti 

merekomendasikan pengaruh model pembelajaran open ended 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV SDN 2 

Way Lunik Panjang.  

Kata Kunci: Open Ended, Pemecahan masalah 
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MOTTO 

 

 

 

 
 

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.” 

 

(QS. An-Nahl : 78) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ialah salah satu aspek yang sangat penting. 

Karena penjelasan judul diberikan untuk menghindari kesalah 

pahaman bagi para pembaca. Pengunaan model ini masih kurang 

bervariasi dan hasil belajar belum maksimal, harapannya agar siswa 

dapat termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga suasana belajar menjadi bersemangat dan menyenangkan, 

siswa memahami materi dan hasil belajar dapat meningkat sesuai 

tujuan dari pembelajaran, oleh sebab itu peneliti perlu mengadakan 

penelitian tentang judul yang diambil yaitu “Pengaruh Model 

Pembelajaran Open Ended Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Kelas IV SDN 2 Way Lunik Panjang”. 

 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah daya yang 

ada timbul dari sesuatu (orang atau benda yang ikut membentuk 

watak) kepercayaan dan perbuatan. 

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur peseerta didik, 

dan memberi petunjuk kepada pengajar dikelas dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

3. Open Ended 

Open Ended ialah model dalam proses pembelajaran yang 

menawarkan suatu pembelajaran dimana dalam prosesnya dimulai 

dengan pemberian masalah yang akan dibahas kepada siswa untuk 

dicari jawaban atau solusi dengan berbagai cara. 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan Pemecahan Masalah ialah kemampuan pemecahan 

masalah yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dengan harapan, 

siswa terbiasa menyelesaikan atau menghadapi masalah yang 

diberikan oleh guru dengan berbentuk permasalahan 
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Berasaskan penjelasan diatas, maka penelitian yang dilakukan 

oleh guru melalui Pengaruh Model Pembelajaran Open Ended 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dalam proses mengajar 

bertujuan agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah salah satu upaya mendasar dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan sangat penting 

bagi setiap manusia, baik pendidikan formal maupun pendidikan 

nonformal, karena di dalam pendidikan terdapat proses yang bisa 

membentuk kepribadian. Selanjutnya, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan sangat penting dalam konteks Islam, seperti dalam 

firman Allah SWT:  

 

بُِرِ  بِاْلبَيِّٰنتِِ ْكرَِ اِلَْيكَِ َواَْنَزْلنَا ِ َوالزُّ لَِ َما لِلنَّاسِِ لِتُبَيِّنَِ الذِّ     اِلَْيِهمِْ نُزِّ

(QS (An-Nahl:44) ُِْرْونَِ َولََعلَّهُم  يَتَفَكَّ

 

Artinya :“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, 

dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan 

kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan.(QS An-Nahl:44)”1 

Ayat di atas menunjukkan bahwa pendidikan dan ilmu 

pengetahuan sangatlah penting, dan islam sangat mengajurkan 

umatnya untuk untuk senantiasa mengkaji ilmu pengetahuan dan 

berpikir dimanapun manusia berada. 

Pendidikan hendaknya menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan intelektual, sosial, dan personal.
2

 Salah satu usaha 

penentu berhasilnya pendidikan dalam  arti sebenarnya adalah jika 

hasil pembelajaran dapat direalisasikan pada kehidupan nyata, tidak 

hanya huruf, atau angka dilembar ijazah dan laporan pendidikan saja.
3
 

                                                             
1  QS. An-Nahl: 44. 
2  Hesti Yulianti, dkk, “Penerapan Metode Giving Question and Getting 

Answer Untuk Meningkatkan Hail Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI”, 

Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 6 No. 1 (2018),  h. 200. 
3  Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI (Yogyakarta: Garudawacha, 

2018),  h. 305. 
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Sehingga di dalam pendidikan dilakukan upaya untuk menanamkan 

budi pekerti peserta didik (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), 

guna memajukan kehidupan peserta didik selaras dengan dunianya. 

Pendidikan bisa ditempuh melalui pendidikan formal maupun non 

formal. Salah satu contoh pendidikan formal adalah sekolah. 

Pendidikan disekolah dasar merupakan pendidikan yang dasar bagi 

manusia untuk mengenal berbagai macam hal melalui pengalaman 

belajar atau pembelajaran yang sudah melekat dalam dirinya dan akan 

dipelajari serta dikembangkan dalam kehidupan sehari – hari. 

Pembelajaran bukanlah sebuah proses pemberian 

pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh 

peserta didik sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan proses 

pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, yaitu memberikan bekal 

kepada peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui. Upaya 

meningkatkan mutu pada proses pembelajaran salah satunya dengan 

memberlakukan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pendidik ke 

peserta didik, karena peserta didik adalah subjek yang memiliki 

kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkontruksi, 

dan menggunakan pengetahuan. Pemberlakuan kurikulum 2013 

ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, 

kreatif, kolaboratif serta berkarakter., sehingga pendidikan bukan 

hanya dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan 

subjek inti pembelajaran melainkan juga harus diorientasikan agar 

peserta didik memiliki kemampuan kreatif, kritis, komunikatif 

sekaligus berkarakter. Peranan pendidik tidak hanya sebatas pengajar, 

tetapi dapat juga harus mampu menemukan metode dan teknik yang 

dapat mendukung perannya tersebut supaya kegiatan belajar mengajar 

dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien dan sesuai dengan 

tuntutan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam 

kurikulum. 

 Berasaskan hasil wawancara pra penelitian terhadap salah 

satu Guru Wali Kelas IV pada SDN 2 Way Lunik, diperoleh bahwa 

kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan hasil 
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belajar matematika peserta didik disekolah tersebut masih rendah 

dikarenakan kurangnya minat belajar, dan kurangnya ketelitian dalam 

menyimak penjelasan guru saat menyelesaikan persoalan matematika. 

Di samping itu, model yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika pun kurang bervariasi dan interaktif, karena guru dituntun 

untuk kreatif dalam memilih model pembelajaran. Kenyataannya 

model yang digunakan guru dalam pembelajaran masih cenderung 

bersifat konvensional dengan menggunakan pendekatan ekspositori 

yaitu dominan berpusat pada pendidik. Tetapi hasil belajar yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran yang guru pakai saat ini 

cukup memuaskan, tetapi beberapa materi banyak hasil belajar peserta 

didik yang masih rendah dikarenkan kurangnya waktu ketika 

pemberian materi dan kurangnya minat belajar untuk memperhatikan 

guru menjelaskan, akibatnya peserta didik sulit untuk memecahkan 

masalah atau  menyelesaikan soal-soal yang sifatnya terbuka. 

Data yang diperoleh pada hasil belajar pada ujian tengah 

semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 seperti tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Data Nilai Matematika Peserta Didik Kelas I V  

Semester 1 SDN 2 Way Lunik Tahun Ajaran 2020/2021. 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

KKM Nilai 
Jumlah 

Ketuntasan 
Keterangan 

IV A 30 

70 

≥ 70 11 Tuntas 

0-69 19 Belum Tuntas 

IV B 30 
≥ 70 12 Tuntas 

0-69 18 Belum Tuntas 

IV C 30 
≥ 70 14 Tuntas 

0-69 16 Belum Tuntas 

Sumber : Dokumentasi SDN 2 Way Lunik Panjang 

Berasaskan tabel 1 diatas dapat diketahui hasil belajar peserta 

didik dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70 adalah 

sebagai berikut: 

Kelas IV A dengan jumlah peserta didik 30 orang, sebanyak 11 orang 

telah mencapai KKM sedangkan sebanyak 19 orang belum mencapai 

KKM. 
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Kelas IV B dengan jumlah peserta didik 30 orang, sebanyak 12 orang 

telah mencapai KKM sedangkan sebanyak 18 orang belum mencapai 

KKM.  

Kelas IV C dengan jumlah peserta didik 30 orang, sebanyak 14 orang 

telah mencapai KKM `sedangkan sebanyak 16 orang belum mencapai 

KKM. 

Berdasarkan kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

peserta didik kelas IV semester genap SDN 2 Way Lunik tahun ajaran 

2020/2021 relatif rendah.
4
 

Pembelajaran akan  lebih  bermakna apabila peserta didik 

menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui suatu proses. 

Mengingat pentingnya mengembangkan kemampuan dalam 

matematika, maka diperlukan pula model pembelajaran yang dapat 

mendukung kemampuan tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini, 

model pembelajaran ilmiah yang akan digunakan yaitu model 

pembelajaran open ended. Pendekatan pembelajaran Open Ended 

memberikan suatu permasalahan dengan cara penyelesaian yang lebih 

dari satu. Pembelajaran dengan pendekatan open ended diawali 

dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa kegiatan 

pembelajaran harus mengarah dan membawa siswa dalam menjawab 

masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan banyak 

jawaban (yang benar), sehingga merangsang kemampuan intelektul 

dan pengalaman siswa dalam proses menemukan proses yang baru.
5
 

Pembelajaran dengan model open ended tidak hanya 

memberikan masalah-masalah terbuka kepada siswa untuk 

diselesaikan akan tetapi juga harus menjamin keterbukaan aktifitas 

siswa dalam pembelajarannya. Taufik menyatakan bahwa model open 

ended adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa 

memecahkan masalah-masalah terbuka sebagai sarana untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru, difokuskan pada aspek proses 

                                                             
4 Sumber Dokumentasi Nilai Harian Ganjil Kelas IV A, IV B, dan IV C 

SDN 2 Way Lunik Panjang Mata Pelajaran Matematika Tahun Ajaran 2020/2021 
5 Luh Putu Cidrayanti, dkk “Pengaruh Pendekatan Open Ended Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di Gugus IIII Kabupaten Bangli”, e-Journal 
PGSD Universitas Pemdidikan Ganesha, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 4. 
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untuk menemukan strategi-strategi atau metode-metode untuk 

menemukan solusi-solusi dari masalah.
6
 

Pembelajaran open ended sebagai pembelajaran yang dimulai 

dari mempersentasikan masalah open ended, kemudian pembelajaran 

berlanjut dengan menggunakan banyak jawaban benar dengan dengan 

tujuan untuk memberikan pengalaman pada siswa dalam menentukan 

sesuatu yang baru. Ini akan membuat siswa mendapat kesempatan 

untuk mengekpresikan ide-idenya siswa lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara 

komprehensif, siswa dengan kemampuan matematika rendah pun 

dapat merespon permasalahan dengan caranya sendiri.
7
 

Berasaskan konsep yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan 

dengan menggunakan model Open Ended yang didalam kegiatan 

pembelajarannya siswa dibiasakan untuk dapat meningkatkan atau 

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa,  melalui model 

pembelajaran ini siswa diberikan beberapa masalah bersifat terbuka 

yang artinya memberikan tantangan kepada siswa untuk mencari pola 

penyelesaian masalah, menemukan berbagai solusi dari masalah 

sehingga siswa leluasa berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan cara sendiri namun tetap benar. Pengaruh model pembelajaran 

open ended diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan 

aktivitas belajar  peserta didik di dalam kelas untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran kemampuan pemecahan masalah 

sangat penting baik dalam proses pembelajaran, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah merupakan langkah awal 

dalam siswa mengembangkan ide-ide dalam membangun pengetahuan 

baru dan mengembangkan keterampilan-keterampilan matematika.
8
 

Menururt George Polya adalah seorang ahli matematika yang 

                                                             
6  Kadek Dita Lestari, dkk, “Pengaruh  Model Pembelajaran Open Ened 

Berbasis Keterampilan Menjelaskan Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA”, 
Journal of Education Technology, Vol. 1 (2017),  h. 170. 

7   Shinta Mariam, dkk, “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa MTsN Dengan menggunakan Metode Open Ended di Bandung 

Barat,  Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol . 3 No. 1 (2019),  h. 181. 
8 Nurfatanah, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Sekolah 

Dasar”,  Jurnal Prosiding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar (2018) , 
h.547. 
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beranggapan bahwa pemecahan masalah merupakan sebagai usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan 

yang tidak segera bisa dicapai.
9
 Pemecahan masalah dianggap sebagai 

intinya matematika karena berbagai macam kegiatan matematika  

adalah  untuk memecahkan  masalah  Dengan  memecahkan suatu 

masalah, dapat mengembangkan kemampuanan  dan keterampilan  

matematika.   

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dimiliki oleh 

setiap siswa karena pemecahan masalah merupakan tujuan umum 

pengajaran matematika, pemecahan masalah yang meliputi metoda, 

prosedur dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam 

kurikulum matematika, dan pemecahan masalah merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar matematika. 
10

 Walaupun dianggap 

sangat penting tetapi kegiatan pemecahan masalah masih dianggap 

sebagai bahan sulit dalam matematika khususnya pada  pembelajaran 

matematika. Hal ini terlihat siswa cenderung pasif dan guru selalu 

memberikan suatu informasi secara langsung.
11

 

Dengan demikian, berasaskan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul“Pengaruh Model Pembelajaran Open Ended Terhadap 

Kemampuan Pemechan Masalah Siswa Kelas IV SDN 2 Way Lunik 

Panjang” 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berasaskan latar belakang di atas dapat didefinisikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran open ended belum pernah diterapkan 

pendidik pada pembelajaran matematika di SDN 2 Way Lunik 

Panjang. 

                                                             
9 Damianus D. Samo, “Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa Tahun 

Pertama pada Masalah Geometri Konteks Budaya”,  Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika, Vol. 4 No. 2 (2017), h. 142. 

10 Tina Sri Sumartini,” Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”,  Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 5 No. 6 (2017),  h. 149. 
11 Andi Yunarni Yusri , “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII di 
Smp Negeri Pangkajene”,  Jurnal Mosharafa,  Vol. 7 No. 1 (2018),  h. 52. 
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2. Masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

3. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. 

 

Berasaskan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi 

masalah pada implementasi langkah-langkah pembelajaran yang 

belum diterapkan dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik kelas IV Tahun SDN 2 Way Lunik Panjang 

Ajaran 2020/2021. 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh model pembelajaran open ended  terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik kelas IV SDN 2 Way 

Lunik Panjang Ajaran 2020/2021. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berasaskan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran open ended terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik kelas IV SDN 2 Way 

Lunik Panjang Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan  dapat  diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan  bagi  pendidik dan  calon pendidik  dalam  

mengetahui  keadaan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya 

model pembelajaran open ended terhadap kemampuan pemecahan 

masalah  peserta didik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik: 

Memberikan pengalaman belajar melalui model pembelajaran 

open ended sebagai alternatif pembelajaran untuk 
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meningkatkan semangat peserta didik sehingga hasil belajar 

meningkat. 

b. Bagi Pendidik 

Menginformasikan kepada pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk lebih kreatif dalam menggunakan model-

model pembelajaran, khususnya model pembelajaran open 

ended yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas 

pendidik di sekolah melalui model pembelajaran open ended. 

d. Bagi Peneliti Lainnya 

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran 

open ended. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh program studi pendidik madrasah 

ibtidaiyah yang bernama Fifi Wulandari tahun 2017 dengan judul 

“Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik 

Melalui Pendekatan Open Ended pada Mata Pelajaran 

Matematika di Kelas IV MIN Miruk Taman Aceh Besar”. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan dari siklus I ke 

siklus II dengan kategori sangat baik, respon peserta didik 

terhadap pendekatan open ended adalah sangat positif dan hasil 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada setiap indikator 

mengalami peningkatan. Perbedaan penelitian relevan ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy 

Eksperiment Design. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk 

melihat ada atau tidak peningkatan kemampuan berfikir kreatif 

peserta didik melalui pendekatan open ended, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 



 
 

 

10 

pendekatan open ended terhadap kemampuan pemecahan 

masalah  siswa
12

 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

program studi pendidik madrasah ibtidaiyah yang bernama 

Khaspul Khaerobi tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Pendekatan Open Ended Terhadap Kemampuan Komunikasi dan 

Self Regulate Learning Peserta didik kelas IV Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MI Ismariah Al-Quranniyah 

Rajabasa Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

terdapat perbedaan kemampuan berkomunikasi antara peserta 

didik yang diajar dengan menggunakan pendekatan open ended 

dibanding dengan pendekatan konvesional, peserta didik 

memiliki kemampuan berkomunikasi lebih baik dan terdapat 

perbedaan Self Regulate Learning antara peserta didik. 

Perbedaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan open ended terhadap kemampuan 

komunikasi dan Self Regulated Learning peserta didik, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan open ended terhadap kemampuan 

pemecahan masalah  siswa. Serta penelitian relevan ini 

diterapkan pada mata pelajaran IPA sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan menerapkan pendekatan open ended pada mata 

pelajaran matematika.
13

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu program studi 

                                                             
12  Fifi Wulandari, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Melalui Pendekatan Open Ended pada Mata pelajaran Matematika di Kelas IV 

Mirik Taman Aceh Besar”, (Skripsi Program Sarjana Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri R-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017),  h. 104. 

13  Khaspul Khaerobi, ” Pengaruh Pendekatan Open Ended Terhadap 

Kemampuan Komunikasi dan Self Regulate Learning Peserta didik kelas IV Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MI Ismariah Al-Quranniyah Rajabasa 

Bandar Lampung”, (Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
2017),  h. 3. 
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pendidik madrasah ibtidaiyah yang bernama Reska Febriani 

tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Model Open Ended 

Berbantuan Compact Disk Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV Di Sekolah Dasar Negeri 43 Bengkulu Selatan”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara 

kelas eksperimen (kelas yang menggunakan open ended 

berbantuan compact didk) dengan kelas kontrol ( kelas 

pembanding). Perbedaan penelitian relevan ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran open ended dengan bantuan media compact disk 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan 

bantuan media compact disk. Serta penelitian relevan ini 

diterapkan pada mata pelajaran IPA sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan menerapkan pendekatan open ended pada mata 

pelajaran matematika.
14

 

 

H. Sistematika Penelitian 

Sistematika yang dipakai dalam penulisan proposal skripsi ini, 

disusun seperti berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi Penegesan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan, Sistematika Penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi teori yang dipakai dan pengajuan hipotesis 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan 

Desain Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Populasi dan 

Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, 

Validitas dan Reliabilitas Instrument, Analisis Data. 

4. Bab IV Analisis Data dan Pembehasan 

                                                             
14 Reska Febriani, “Pengaruh Model Open Ended Berbantuan Compact Disk 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Di Sekolah Dasar Negeri 43 Bengkulu 

Selatan”. (Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), h. 9. 
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Bab ini menguraikan tentang hasil dari data Analisis Hasil Uji 

Coba Istrument, Deskripsi Data Amatan, Analisis Data 

Penelitian, dan Pembahasan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian yang dilakukan beserta saran-saran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan 

dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.
15

 

Weil dan Joyce berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas satu yang lain. Menurut Brigss model 

adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan 

suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media dan 

evaluasi, kemudian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan pembelajaran.
16

 Secara umum model pembelajaran 

memiliki tahapan dalam proses pembelajaran yang perlu 

diselesaikan. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan 

gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar pendidi. 

Model pembelajaran menurut Brady dapat diartikan 

sebagai blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing 

guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. 

Berasaskan pendapat ahli tersebut, dapat simpulkan 

bahwa model pembelajaran yaitu suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur peseerta didik, 

                                                             
15 Yulia Siska, Pembelajaran IPS  DI SD/MI (Yogyakarta: Garudawacha, 

2018),  h. 306. 
16  Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017),  h. 132-133. 
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dan memberi petunjuk kepada pengajar dikelas dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. 

b. Mempunyai sisi atau tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijelaskan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar dikelas. 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan 

langkah-langkah pembelajaran (syntax): 

1) Adanya prinsip prinsip reaksi 

2) Sistem social 

3) Sistem pendukung 

Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila 

guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran 

a. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur 

2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

b. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.
17

 

 

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Open ended merupakan pembelajaran yang diawali 

dengan memberikan masalah yang bukan rutin dan bersifat 

terbuka dimana siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam 

mengembangkan cara yang berbeda-beda dalam menentukam 

jawaban yang benardan juga dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan kegiatan yang kreatif dan pola piker matematis 

serta dapat membantu siswa untuk memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mencari berbagai cara yang diyakininya sesuai 

dengan kemampuannya.  

 

                                                             
                17 Wijarnako, “Model Pembelajaran Make A Match Untuk Pembelajaran 

IPA Yang Menyenangkan”,  Jurnal Taman Cendikia,  Vol. 1. No. 1 (2017),  h. 53. 
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2. Fungsi Model Pembelajaran 

Adapun fungsi model pembelajaran adalah: 

a. Pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. 

b. Pedoman bagi dosen/guru dapat menentukan langkah dan 

segala sesuatu yang dibutuhkan alam pembelajaran tersebut. 

c. Memudahkan para dosen/guru dalam membelajarkan para 

muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. 

d. Membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, 

keterampilan, nilai-nilai, cara berfikir, dan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
18

 

 

B. Model Open Ended  

1. Pengertian Model Pembelajaran Open Ended 

Becker dan Shimada berasumsi yang dimaksud dengan 

Open ended adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan 

menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu 

jawaban dan atau metode penyelesaian (masalah terbuka).
19

  

Taufik menyatakan bahwa model open ended adalah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa memecahkan 

masalah-masalah terbuka sebagai sarana untuk memperoleh 

pengetahuan yang baru, difokuskan pada aspek proses untuk 

menemukan strategi-startegi atau metode-metode untuk 

menemukan solusi-solusi dari masalah. Masalah yang menuntut 

pemahaman konsep siswa adalah masalah yang bersifat terbuka. 

Jenis masalah ini dapat mengembangkan berbagai aspek 

kemampuan siswa. Pembelajaran dengan open ended akan 

membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih bersifat student 

oriented. Siswa mendapat kesempatan untuk mengekspresikan 

                                                             
18 Abas Asyafah, “Menimbang Model Pembelajaran”, Journal of Islamics 

Education, Vol. 6 No. 1 (2019),  h. 23. 
19  Abu Muchlis, dkk, ”Meningkatkan Hasil Belajar Koneksi 

Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan Open Ended Dengan Setting 

Kooperatif Tipe NHT”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 3 No. 1 (2018), 

h. 81-92. 
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ide-idenya 
20

 Hal tersebut sejalan dengan pendapat Swada yang 

mengungkapkan bahwa open ended merupakan pembelajaran 

dimana guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa 

untuk dicari jawaban atau solusi dengan berbagai cara agar 

pemikiran siswa dapat berkembang. 
21

 

Berasaskan konsep yang dikemukakan diatas, dapat 

dikatakan bahwa model open ended merupakan model dalam 

proses pembelajaran yang menawarkan suatu pembelajaran 

dimana dalam prosesnya dimulai dengan pemberian masalah 

yang akan dibahas kepada siswa untuk dicari jawaban atau solusi 

dengan berbagai cara. 

Menurut Erman Suherman dkk mengemukakan bahwa 

dalam kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka 

jika memenuhi ketiga aspek berikut: 

a. 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. 

b. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir Kegiatan 

matematika adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses 

pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan 

sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya.  

c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu 

kesatuan Dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan 

dapat mengangkat pemahaman dalam berpikir matematika 

sesuai dengan kemampuan individu. Meskipun pada 

umumnya guru akan mempersiapkan dan melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan 

masing-masing. Guru bisa membelajarkan siswa melalui 

kegiatan-kegiatan matematika tingkat tinggi yang sistematis 

atau melalui kegiatan-kegiatan matematika yang mendasar 

                                                             
20 Kadek Dita Lestari, dkk “Pengaruh Model Pembelajaran Open Ended 

Berbasis Keterampilan Menjelaskan Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA”, 

Journal of Education Technology,  Vol. 1 No.3 (2017),  h. 170. 
21 Chandra Novtiar, “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Dan Kepercayaan Diri Siswa SMP Melalui Pendekatan Open Ended”, Jurnal 
PRISMA, Vol.6 No.2 (2017), h. 122. 
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untuk melayani siswa yang kemampuannya rendah. 

Pendekatan uniteral semacam ini dapat dikatakan terbuka 

terhadap kebutuhan siswa ataupun terbuka terhadap ide-ide 

matematika. 

Salah satu usaha untuk menggali dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat menggunakan 

berbagai macam metode, model pembelajaran, salah satunya 

adalah model pembelajarn open ended. Model ini memberikan 

keleluasaan berpikir pada siswa dan mengundang mereka 

menjawab permasalahan melalui berbagai cara
22

 

 

2. Tujuan Model Pembelajaran Open Ended 

Tujuan pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan 

orisinalitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi-

interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Pada 

pembelajaran ini siswa dituntut  untuk berinmprovisasi 

mengembangkan mtode, cara, atau pendekatan yang bervariasi 

dalam memperoleh jawaban. Selanjutnya siswa juga diminta 

menjelaskan proses pencapaian jawaban tersebut. Dengan 

demikian, model pembelajaran ini lebih mementingkan proses 

daripada produk yang akan membentuk pola pikir keterpaduan, 

keterbukaan, dan ragam berpikir.
23

  

Tujuan utama siswa diberikan soal open ended adalah 

lebih kepada bagaimana cara siswa mendapatkan jawaban dari 

pada jawaban akhir yang diperoleh siswa. 
24

 Pada prinsipnya, 

model pembelajaran open ended yaitu pembelajaran interaktif 

antara siswa dan matematika sehingga siswa terangsang untuk 

menggunakan berbagai strategi dalam menjawab permasalahan 

yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa. 

 

                                                             
22  Prima Yudhi, “Efektivitas Pendekatan Open-Ended Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas Xi Ipa Sman 3 Padang Panjang”, 
Jurnal Menara Ilmu , Vol IX No.75 (2017), h. 208. 

23  
Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 109. 
24 Ratna Sariningsih, “Mengembangkan Kemampuan Penalaran Statistik dan 

Berpikir Kreatif Matematis Mahasiswa Melalui Pendekatan Open Ended”, Jurnal 
Riset Pendidikan Matematika, Vol. 4 No. 2 (2017),  h. 241. 
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3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Open Ended 

a. Persiapan  

Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus 

membuat program satuan pelajaran terencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), membuat pertanyaan open ended. 

b. Pelaksanaan 

1) Pendahuluan, yaitu siswa menyimak motivasi yang 

diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari 

berkaitan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka semangat dalam belajar. Kemudian 

siswa menanggapi apersepsi yang dilakukan guru agar 

diketahui pengetahuan awal mereka terhadap konsep-

konsep yang akan dipelajari, 

2) Kegiatan inti, yaitu pembelajaran dengan langkah-

langkah berikut: 

a) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari lima 

orang. 

b) Siswa mendapatkan pertanyaan open ended 

problems 

c) Siswa berdiskusi bersama kelompok mereka 

masing-masing mengenai penyelesaian dari 

pertanyaan open ended problems yang telah 

diberikan oleh guru. 

d) Setiap kelompok siswa melalui perwakilannya, 

mengemukakan pendapat atau solusi yang 

ditawarkan kelompoknya secara bergantian. 

e) Siswa atau kelompok kemudian menganalisis 

jawaban-jawaban yang telah dikemukakan, mana 

yang benar dan mana yang lebih efektif. 

3) Kegiatan akhir, yaitu siswa menyimpulkan apa yang 

telah dipelajari. Kemudian kesimpulan tersebut 

disempurnakan oleh guru. 

c. Evaluasi  

Setelah berakhirnya KBM, siswa mendapatkan tugas 

perorangan atau ulangan harian yang berisi pertanyaan open 

ended problems yang merupakan evaluasi yang diberikan 
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oleh guru.
25

 

 

4. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Open Ended 

Dalam setiap pembelajaran, pasti terdapat kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Shoimin ada beberapa kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut : 

 Kelebihan dalam pembelajaran open ended adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan 

sering mengekspresikan idenya. 

b. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik 

secara komprehensif. 

c. Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon 

permasalahan dengan cara mereka sendiri. 

d. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberi bukti 

atau penjelasan. 

e. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan 

sesuatu dalam menjawab permasalahan 

 

 Kekurangan dalam pembelajaran open ended adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi 

siswa bukanlah pekerjaan mudah. 

b. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami 

siswa sangat sulit sehingga banyak yang mengalami 

kesulitan bagaimana merespons permasalahan yang 

diberikan. 

c. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau 

mencemaskan jawaban mereka. 

d. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan 

belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang 

dihadapi.
26

 

                                                             
25  Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,  2017),  h. 111. 
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C. Kemampuan Pemecahan Masalah 

1. Pengertian Pemecahan Masalah 

Kemampuan adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang 

dalam menguasai keterampilan bawaan atau hasil latihan yang 

digunakan untuk melakukan sesuatu yang akan dicapai. Sementara 

memecahkan masalah matematika merupakan kegiatan untuk 

memecahkan masalah cerita, memecahkan masalah yang tidak 

rutin, menerapkan matematika untuk kehidupan sehari-hari atau 

keadaan lainnya.
27

 

Pemecahan Masalah adalah adalah proses menutup 

kesenjangan antara apa yang bisa dan apa yang diinginkan. Ini 

adalah tindakan menjawab pertanyaan, menerangkan 

ketidakpastian atau menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami 

sebelumnya.
28

 

George Polya adalah seorang ahli matematika yang 

beranggapan bahwa pemecahan masalah merupakan sebagai usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak segera bisa dicapai.
29

 

Menururt Aris Shoimin pemecahan masalah adalah suatu 

keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisis situasi dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan 

untuk menghasilkan alternatif sehingga dapat mengambil suatu 

tindakan keputusan untuk mencapai sasaran.
30 

Menurut Rahayu dan Afriansyah  kemampuan pemecahan 

masalah harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kemampuan yang esensian dan 

                                                                                                                                   
26 Ziyadatush Sholikhah, dkk, “Efektifitas Model Pembelajaran Open Ended 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kreativitas Siswa”, JES-MAT, 

Vol. 4 No.1 (2018), h. 38. 
27 Hasanah &  Surya, ”Diferencessin the Abilities of Creative Thingking and 

Problem Solving, International Journal Of Science” Basic and Apllied Research 

(IJSBR), Vol. 34 No.1, (2017). 
28 Damianus D. Samo, “Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa Tahun 

Pertama pada Masalah Geometri Konteks Budaya”,  Jurnal Riset Pendidikan 

Matematika, Vol. 4 No. 2 (2017),  h. 142. 
29

 Dianti Purba, dkk, “Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah” 

JURNAL MathEdu  (Mathematic Education Journal), Vol. 4 No. 1, (2021). 
30 Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),  h. 109. 
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fundamental, maksudnya, kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan mendasar  atau sangat penting.
31 

Menurut Lencher pemecahan masalah adalah proses untuk 

menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi yang belum dikenal. 

Sedangkan menurut Sumarno berpendapat bahwa pemecahan 

masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
32 

Berasaskan teori kemampuan pemecahan masalah tersebut, 

maka penulis menyimpulkan kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan pemecahan masalah yang harus dimiliki oleh 

setiap siswa. Dengan harapan, siswa terbiasa menyelesaikan atau 

menghadapi masalah yang diberikan oleh guru dengan berbentuk 

permasalahan 

 

2. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah 

Adapun langkah-langkah pemecahan masalah menurut George 

Polya yang dapat digunakan siswa agar mempermudah dalam 

menyelesaikan masalahnya, yaitu: 

a. Memahami masalah, langkah ini meliputi menentukan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dan memberikan keterangan tentang 

soal apakah cukup mencari apa yang ditanyakan. 

b. Merencanakan penyelesaian masalah, langkah ini meliputi 

mengidentifikasi masalah kemudian mencari cara yang tepat 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Melaksanakan penyelesaian masalah, pada langkah ini 

ditekankan pelaksanaan rencana penyelesaian dengan 

memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum dan 

membuktikan serta melaksanakan sesuai rencana yang dibuat. 

                                                             
31 Shinta Mariam, dkk ”, “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa MtsN Dengan Menggunakan Metode Open Ended Di Bandung 
Barat”,  Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 179. 

32 Ayu Yarmayani, “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Siswa Kelas XII MIPA SMA Negeri 1 Kota Jambi”,  Jurnal Ilmiah DIKDAYA, h.14. 
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d.  Memeriksa kembali hasil, langkah ini dilaukan dengan 

memeriksa kebenaran jawaban, dicari dengan cara yang lain 

dan dapatkah jawaban atau cara tersebut digunakan.
33

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Kemampuan memecahkan masalah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

meliputi: kecerdasan, motivasi, minat, bakat, dan keterampilan 

matematika serta perbedaan gender. Faktor eksternal, seperti: 

sarana, prasarana, media, kurikulum, guru, sarana belajar, dan 

sebagainya. Dari faktor-faktor tersebut yang paling mempengaruhi 

proses pemecahan masalah seseorang adalah faktor kecerdasan, 

sehingga pada penelitian ini akan diamati proses pemecahan 

masalah berdasarkan tingkat kecerdasan yang dimiliki yang dapat 

dilihat dari prestasi akademik.
34

 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Kemampuan Pemecahan Masalah 

a) Kelebihan pemecahan masalah yaitu: 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru 

bagi siswa. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivita siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaiamana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masa;ah 

dalam kehidupan nyata. 

 

b) Kekurangan pemecahan masalah yaitu: 

                                                             
33 Dianti Purba, dkk, “Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah” 

JURNAL MathEdu  (Mathematic Education Journal),  Vol. 4  No. 1. (2021). 
34 Rahmat Winata, Rizki Nurhana Friantini, “Proses Pemecahan Masalah 

Mahasiswa Pendidikan Matematika Stkip Pamane Talino”, Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol.  4 No. 1 (2018),  h. 90. 
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1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk 

dipecahkan maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 

tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.
35

 

 

5. Alat Untuk Mengukur Pemecahan Masalah 

 Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

diperlukan beberapa indicator. Indicator-indikator tersebut 

digunakan sebagai acuan menilai kemampuan pemecahan masalah. 

Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya 

disajikan dalam tabel 2. berikut: 

         Tabel 2.Indikator Pemecahan Masalah 

No. Indikator Penjelasan 

1 Memahami  Mengidentifikasi kecakupan data 

untuk menyelesaikan masalah 

sehingga memperoleh gambaran 

lengkap apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam masalah 

tersebut. 

2 Merencanakan 

Penyelesaian 

Menetapkan langkah-langkah 

penyelesaian, pemilihan konsep, 

persamaan dan teori yang sesuai 

untuk setiap langkah. 

3 Menjalankan Rencana Menjalankan penyelesaian 

berdasarkan langkah-langkah 

yang telah dirancang dengan 

menggunakan konsep, persamaan 

serta teori yang dipilih. 

4 Pemeriksaan Melihat kembali apa yang telah 

dikerjakan, apakah langkah-

                                                             
35 Eka Ajeng Rahmi Pinahayu, “Problematika Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Sovling Pada Pelajaran Matematika SMP di Brebes”, Jurnal Penelitian 
Pendidikan Matematika, Vol. 1 No.1 (2017), h. 80. 
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langkah penyelesaian telah 

terealisasikan sesuai rencana 

sehingga dapat memeriksa 

kembali kebenaran jawaban yang 

pada akhirnya membuat 

kesimpulan akhir. 

  

D. Materi Pecahan Matematika 

Matematika diakui penting dalam kehidupan manusia. 

Ditinjau dari sudut pandang materi matematika, pecahan 

merupakan bagian dari matematika salah satu penyebab dari 

gagalnya siswa dalam belajar yaitu kurangnya pemahaman siswa 

dalam menerima penjelasan dari guru pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Kondisi ini disebabkan pembelajaran 

yang dibuat oleh guru membosankan siswa dalam proses belajar 

mengajar.
36

 

Matematika merupakan alat berpikir dan mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin ilmu. Matematika adalah pola 

berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logic, bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, 

jelas, dan akurat, representasinya dengan symbol dan padat, lebih 

berupa bahasa symbol mengenai ide daripada mengenai 

bunyi.
37

Salah satu tujuan pendidikan yang tercantum dalam 

permendikbud no 22 tahun 2016 yakni kemampuan yang harus 

dikuasai oleh siswa diantaranya adalah kemampuan pemahaman 

matematis. Kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu 

kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa 

                                                             
36  Henra Saputra Tanjung, “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran 

bermain terhadap hasil belajar matematika siswa materi pokok pecahan dikelas III 

SDN 200407 Hutapadang” Jurnal Bina Gogik, Vol. 3 No. 1, (2018), h.36 
37 Nurul Afifah Rusyda and Dwi Septina Sari, “Pengaruh Penerapan Model 

Contextual Teaching And Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa SMP Pada Materi Garis Dan Sudut”, Jurnal Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 1 No. 1 (2017), p. 150–162,. 
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salah satunya yaitu melalui latihan memcahkan masalah yang 

sedang dihadapi.
38

 

Pecahan merupakan salah satu topic matematika yang sulit 

untuk diajarkan. Kesulitan ini terlihat dari kurang bermaknanya 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sulitnya 

untuk pengadaan model pembelajaran yang sesuai dengan yang 

akan diajarkan guru kepeda siswa. Sudah selayaknya seorang 

guru harus mengetahui dan menggunakan model pembelajaran 

yang cocok dengan materi pecahan. Dari kesulitan inilah yang 

mengakibatkan banyaknya siswa tidak mencapai hasil yang 

diinginkan.seperti terlihat pada nilai rata-rata matematika kelas 

IV SDN 2 Way Lunik Panjang tahun ajaran 2020/2021 yaitu 60. 

Sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

bidang study matematika adalah 70. 

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang 

digunakan untuk menyatakan hubungan antar suatu bagian 

terhadap keseluruhan bagian. Sejalan juga dengan pendapat 

Heruman yang menyatakan bahwa : “Pecahan dapat diartikan 

sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dalam ilustrasi gambar 

yang biasanya ditandai dengan arsiran yang dinamakan 

pembilang dan bagian yang utuh dianggap sebagai satuan yang 

disebut dengan penyebut”. 
39

 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan 

indicator dari materi pecahan sebagai berikut: 

a. Penjumlahan pecahan penyebut sama 

Salah satu operasi dalam pecahan yang dalam 

mengoperasikannya dapat langsung dijumlahkan dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya.  

b. Pengurangan pecahan penyebut sama 

                                                             
38 Linda Herdiana et al., “Penerapan Model Pembelajaran Diskursus Multy 

Reprecentacy (DMR) Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa”, Jurnal 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 10. 
39  Henra Saputra Tanjung, “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran 

bermain terhadap hasil belajar matematika siswa materi pokok pecahan dikelas III 

SDN 200407 Hutapadang” Jurnal Bina Gogik, Vol. 3 No. 1, (2018), h. 38. 
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Salah satu operasi dalam pecahan yang pengerjaannya 

dapat langsung dikurg dengan mengurangkan pembilang-

pembilangnya. 

c. Perkalian pecahan  

Operasi pecahan yang pengerjaannya dilakukan 

dengan mengalihkan pembilang dengan 

pembilang dan penyebut dengan penyebut. 

d. Pembagian pecahan 

Operasi pecahan yang pengerjaannya dengan 

mengalihkan pembilang dibagi pembilang dan 

penyebut dibagi penyebut, lalu menggunakan 

pola perkalian dengan mambalik pembilang dan 

penyebut pada bilangan pembagi. 

 

 

E. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan  model 

pembelajaran open ended yaitu tersebut adalah proses pembelajaran 

yang menawarkan suatu pembelajaran dimana dalam prosesnya 

dimulai dengan pemberian masalah yang akan dibahas. Masalah yang 

akan dibahas bersifat terbuka yang artinya memberikan tantangan 

kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan 

berbagai solusi dari masalah dan penafsiran penyelesaian masalah. 

Disamping itu, masalah yang bersifat terbuka memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menjawab soal dengan 

caranya sendiri namun tetap benar. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran open 

ended yaitu : 

 

1. Persiapan  

Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus 

membuat program satuan pelajaran terencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), membuat pertanyaan open ended. 

2. Pelaksanaan 

a. Pendahuluan, yaitu siswa menyimak motivasi yang diberikan 

oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan atau 
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bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari sehingga mereka 

semangat dalam belajar. Kemudian siswa menanggapi 

apersepsi yang dilakukan guru agar diketahui pengetahuan 

awal mereka terhadap konsep-konseo yang akan dipelajari, 

b. Kegiatan inti, yaitu pembelajaran dengan langkah-langkah 

berikut: 

1) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari lima 

orang. 

2) Siswa mendapatkan pertanyaan open ended problems 

3) Siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-

masing mengenai penyelesaian dari pertanyaan open 

ended problems yang telah diberikan oleh guru. 

4) Setiap kelompok siswa melalui perwakilannya, 

mengemukakan pendapat atau solusi yang ditawarkan 

kelompoknya secara bergantian. 

5) Siswa atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-

jawaban yang telah dikemukakan, mana yang benar dan 

mana yang lebih efektif. 

c. Kegiatan akhir, yaitu siswa menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari. Kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan 

oleh guru. 

3. Evaluasi  

Setelah berakhirnya KBM, siswa mendapatkan tugas 

perorangan atau ulangan harian yang berisi pertanyaan open ended 

problems yang merupakan evaluasi yang diberikan oleh guru.
40

 

 

Pengaruh model pembelajaran open ended dalam 

pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan tes awal (pretest) 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penyampaian inti materi 

dan kompetensi yang ingin dicapai tentang yaitu pada 

pembelajaran matematika, kemudian pada kelas eksperimen 

pendidik memberikan materi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan langkah-langkah model pembelajaran open ended. 

Sebaliknya pada kelas kontrol pendidik memberikan materi 

                                                             
40  Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),  h. 111.  
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pembelajaran matematika dengan tidak menggunakan model 

pembelajaran open ended. Setelah itu diberikan tes akhir (posttest) 

pada kelas yang diberi perlakuan menggunakan langkah-langkah 

model pembelajaran open ended dan kelas yang tidak diberikan 

model pembelajaran open ended. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Keterangan : 

  X : Variabel Bebas 

  Y : Variabel Terikat 

      : Pengaruh 

Adapun kerangka pemikiran yang dapat dipaparkan dibawah : 

 

Kelas Eksperimen 

menerapkan 

Pembelajaran Open 

Ended 

Kelompok 

Kontrol 

menerapkan 

Pembelajaran 

Konvensional 

Post Test kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik yang diajarkan dengan 

pembelajaran Open Ended 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

(Y) 

Model Pembelajaran 

Open Ended (X ) 

 

Pemberian materi 



 
 

 

29 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian sudah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.
41

 Dikatakan 

sementara, sebab jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesis ialah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada 

saat fenomena dikenal dan ialah dasar kerja serta panduan dalam 

verifikasi.
42

 Dari pengertian itu peneliti menyimpulkan bahwa 

hipotesis ialah jawaban sementara dan kebenarannya masih 

membutuhkan proses pengujian dan harus diuji secara empiris 

berasaskan fakta dan data yang ada dilapangan. Maka perumusan 

hipotesis dari penelitian ini ialah ‘‘Pengaruh Model 

Pembelajaran Open Ended Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa Kelas IV SDN 2Way Lunik Panjang”. 

1. Hipotesis Penelitian 

Pengaruh Model Pembelajaran Open Ended Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas IV 

SDN 2 Way Lunik Panjang”. 

 

2. Hipotesis Statistik 

a. Ha= Ada pengaruh model pembelajaran open ended 

terhadap kemampuan  pemecahan masalah matematika 

siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik Panjang Tahun Ajaran 

2020/2021. 

b. Ho=Tidak ada pengaruh model pembelajaran open 

ended terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik Panjang 

Tahun Ajaran 2020/2021. 

                                                             
41Sugiyono,  Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 63. 
42RudiSusilana, „„Modul 5 Landasan Teori dan Hipotesis‟„ (online), tersedia di: 

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-
MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_5.pdf, diakses pada 25 Januari 2018. 
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