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KATA PENGANTAR 

 
 

Bismillahirohmanirokhim 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah s.w.t. yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya kepada kita semua sehingga Seminar 
Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2010 dalam rangka Milad ke 46 Universitas 
Muhammadiyah Purworejo dapat terselenggara. Seminar dengan tema “Cerdas, Kompetitif, 
dan Berakhlaqul Karimah Melalui Pembelajaran Sains” ini dapat terselenggara sebagaimana 
mestinya dari awal hingga akhir nanti dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. 

Kami haturkan terima kasih kepada seluruh peserta Seminar yang telah berkenan 
hadir dan berperan secara aktif dalam acara tersebut. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami 
selaku panitia dapat menyelenggarakan acara ini, sebab seminar ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk memperkenalkan diri kepada komunitas fisika dan pendidikan fisika, 
juga sebagai wujud dedikasi Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas 
Muhammadiyah Purworejo kepada dunia pendidikan pada umumnya, dan pendidikan 
fisika pada khususnya. Presentasi oleh dosen, guru, praktisi dan mahasiswa disajikan dalam 
bentuk seminar. Pada seminar kali ini diikuti sekitar 350 peserta dengan 2 makalah utama 
dan 50 judul makalah yang dipresentasikan dalam sidang paralel, dengan 30 diantaranya 
panitia. Sebagian makalah yang telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Sains dan 
Pendidikan Sains diterbitkan dalam Prosiding ini. 

Tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam 
penyelenggaraan seminar ini, dan terima kasih kepada semua pihak atas segala bentuk 
bantuan sehingga terselenggaranya seminar ini. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Purworejo, November 2010 
Ketua Panitia 
 
 
 
Siska Desy Fatmaryanti, M.Si. 
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KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM 
OPEN ENDED UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH SISWA SMP NEGERI 33 PURWOREJO 
  

Umy Hasanatul Latifah, Abu Syafik, Mujiyem Sapti 
 

Program Studi Pendidikan Matematika  Universitas Muhammadiyah Purworejo 
Jalan KHA. Dahlan 3 Purworejo KP: 54111 

e-mail: saptimoedji@ yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo tahun pelajaran 
2010/2011. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo tahun pelajaran 2010/2011 
yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, angket, dan tes. Teknik analisis 
data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran berbasis problem open ended dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah pada siswa kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo tahun pelajaran 2010/2011. 
Pada pra tindakan, rerata kemampuan pemecahan masalah siswa sebesar 54,31 dengan 
ketuntasan 37,50%, kemudian meningkat menjadi 66,38 dengan ketuntasan 68,75% pada 
siklus I dan menjadi 75,00 dengan ketuntasan 78,13 pada siklus II. 
 
Kata Kunci: open ended, kemampuan pemecahan masalah 
 
 
PENDAHULUAN  

 
Mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini masih memprihatinkan. Selama ini, 

proses pembelajaran yang dilakukan kurang memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk aktif dan kreatif dalam pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah 
masih kurang dan hampir tidak berkembang sehingga hasil belajar siswa pun rendah. Hal 
itupun terjadi di SMP Negeri 33 Purworejo. Peningkatan dan pengembangan mutu 
pendidikan merupakan masalah yang selalu menuntut perhatian. Keberhasilan 
pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh pembelajaran yang dialami 
siswa. Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Agar perubahan tercapai dengan baik, maka 
perlu diterapkan pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 
kemampuan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk meningkatkan cara 
belajar yang efektif perlu diperhatikan kondisi internal, eksternal, serta strategi dan 
model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang efektif akan terlaksana jika 
guru dapat memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat sehingga tercapai hasil 
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yang semaksimal mungkin. Dalam pembelajaran guru harus mengajar secara efektif dan 
mengajar bagaimana siswa belajar. 

Matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi dan berkenaan dengan ide-
ide/konsep-konsep yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya bersifat deduktif 
(Herman Hudoyo, 1988:3). Menurut Amin Suyitno (2004 : 52) matematika sekolah terdiri 
atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan-
kemampuan, membentuk pribadi siswa, dan berpandu  pada perkembangan  ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan kegunaan-kegunaan inilah matematika perlu 
diberikan kepada siswa pada setiap jenjang pendidikan. 

Menurut Bell-Gredler dalam Udin S. Winataputra dkk. (2008:1.5) belajar adalah 
proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan 
(competencies), keterampilan (skills), sikap (attitudes). Oleh karena itu  dalam pembelajaran, 
guru tidak hanya mencermati aspek kognitif siswa saja melainkan harus  juga mencermati 
aspek afektif dan psikomotorik.  Itulah sebabnya diperlukan penelitian tindakan, agar 
dapat diketahui sejauhmana keberhasilan proses pembelajaran jika ditinjau dari beberapa 
aspek. 

Problem open ended adalah pembelajaran pendekatan terbuka yang memberikan 
kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan 
masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa (Suherman, 2003:124). 
Pembelajaran berbasis problem open ended memberikan ruang yang cukup bagi siswa 
untuk mengeksplorasi permasalahan sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, sehingga 
siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan matematika, dan siswa dengan kemampuan lebih rendah masih dapat 
menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. 

Pembelajaran matematika berbasis open ended tidaklah sama dengan pembelajaran 
matematika konvesional. Penerapan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran 
matematika adalah guru menerangkan isi semua materi dan mendominasi kegiatan 
pembelajaran, siswa diberitahukan apa yang harus dikerjakan siswa kurang mandiri dan 
tidak dapat mengembangkan kreativitas, olah fikir dan kemampuan pemecahan masalah 
secara optimal. 

Pendekatan pemecahan masalah yang merupakan fokus dalam pembelajaran 
matematika meliputi beberapa tipe, yaitu : a) pemberian masalah tertutup dengan solusi 
tunggal, b) pemberian masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan c) pemberian 
masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Pendekatan problem open ended sesuai dengan 
hal tersebut, karena pendekatan problem open ended memberikan masalah terbuka dengan 
solusi tidak tunggal atau dapat diselesaikan dengan berbagai cara oleh siswa. 
Pembelajaran problem open ended merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan 
berpikir secara aktif dan mampu mengundang siswa untuk menjawab permasalahan 
melalui berbagai strategi sehingga memacu perkembangan kemampuan matematika. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berasumsi bahwa pembelajaran berbasis 
open ended dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk memperbaiki proses pembelajaran  dengan penelitian tindakan ini.  
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METODE 
 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang bersifat kolaboratif. Penelitian 
ini dimaksudkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di dalam kelas. Penelitian 
tindak kelas ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam 
proses pengajaran dengan mengumpulkan data tentang pelaksanaan tindakan, observasi, 
evaluasi, dan merefleksikan kegiatan. Selanjutnya menyusun rencana yang akan 
dilakukan dan melakukan perbaikan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 33 Purworejo yang beralamatkan di Jalan 
Tentara Pelajar 92, Purworejo. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Maret 
sampai dengan Agustus 2010. Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas VII B SMP 
Negeri 33 Purworejo yang berjumlah 32 siswa. Subjek penelitian terdiri dari 18 siswa laki-
laki dan 14 siswa perempuan. 

Data penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, metode angket, dan metode 
tes. Metode observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung, yaitu dengan 
mengisi lembar observasi yang telah disusun berisi tentang item-item kejadian proses 
pembelajaran. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang semua perilaku 
yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini angket 
digunakan untuk mengetahui sikap atau tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 
yang telah diikuti. Metode tes digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat 
pemahaman dan hasil belajar siswa pada setiap akhir siklus. Metode tes yang dilakukan 
yaitu tes tertulis di akhir siklus yang dikembangkan berdasar sistem penilaian KTSP 
untuk menilai hasil belajar matematika dan tes lisan untuk mengetahui kemampuan dan 
tingkat pemahaman siswa. Bagi siswa yang kemampuannya berfikirnya relatif lambat 
dalam memahami pertanyaan soal dan menjawab soal. Tes ini dapat menolong karena 
siswa dapat menanyakan secara langsung tentang kejelasan soal dan penjelasan 
jawabannya.  

 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 
lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006: 
160). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, angket dan 
soal tes. Untuk mengamati dan mengevaluasi keberhasilan tindakan yang dilakukan guru 
selama proses pembelajaran berlangsung maka disusun kisi-kisi observasi dan teknik 
penskoran pada tabel berikut. 

 
Tabel 1. Kisi-kisi Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No. Item Variabel 
yang diukur 

Indikator Aktivitas Pembelajaran Jumlah 
Item + - 

1. Perhatian 
siswa 

• Perhatian siswa terhadap proses 
pembelajaran 

• Keseriusan siswa selama mengikuti proses 
pembelajaran 

1 
 

1 

1 
 

2 

 

2. 
Keterlibata
n siswa 

• Keterlibatan siswa dalam melakukan 
diskusi 

• Keaktifan siswa menjawab pertanyaan 

1 
1 
1 

 
4 
5 

3 
 
 



Matematika
 

| 291

guru 
• Keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan pada guru 
• Kerjasama siswa dengan kelompoknya 

pada saat diskusi 
• Keaktifan siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
• Ketepatan siswa dalam mengumpulkan 

tugas 
• Kesopanan siswa selama proses 

pembelajaran 

 
1 
 

1 
 

1 
1 

 
6 
 

7 

 
 
 
 
 

8 
9 

3. Perasaan 
siswa 

• Perasaan siswa pada saat mengikuti 
pelajaran 

1  10 

Jumlah 10 6 4 
 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
Skor Kriteria Positif Negatif 

Sangat Tinggi 
Tinggi 

Rendah 
Sangat Rendah 

4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

 
Angket diberikan pada siswa awal pertemuan (angket awal) dan pada setiap akhir 

siklus. Penyusunan angket dilakukan melalui tahap pengembangan kisi-kisi angket sikap 
siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis problem open ended dengan kisi-kisi dan 
pedoman penilaian berikut. 

  
Tabel 3. Kisi-kisi Angket Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika 

Jenis Pertanyaan / Nomor 
Item No Indikator Jumlah 

item Positif Negatif 
1. Unsur Kesadaran 6 4, 5, 6, 7, 14 2 
2. Unsur Kemauan 4 8, 9, 15 10 
3. Unsur Kesenangan 5  1, 2, 11, 12, 13 

Jumlah 15 8 7 
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Tabel 4. Kisi-kisi Angket Sikap Siswa Terhadap Pelajaran Matematika Berbasis Problem 
Open Ended 

Jenis Pertanyaan / Nomor 
Item No Indikator Jumlah 

item Positif Negatif 
1. Unsur Kesadaran 6 3, 5, 8, 9, 11 14 
2. Unsur Kemauan 4 1, 2 13, 4 
3. Unsur Kesenangan 5 6, 7, 10, 12 15 

Jumlah 15 11 4 
 

Tabel 5. Pedoman Penilaian Angket Sikap Siswa 
Skor Pilihan Jawaban Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Sangat Tidak Setuju 1 5 
Tidak Setuju 2 4 
Netral 3 3 
Setuju 4 2 
Sangat Setuju 5 1 

 
Soal tes berupa soal uraian berbentuk soal terbuka untuk mengetahui gambaran 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa setelah digunakan pendekatan 
pembelajaran berbasis problem open ended dengan kisi-kisi berikut. 
 

Tabel 6. Kisi-Kisi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Awal 
N
o 

KD Indikator No Soal

1. 
 

Menyelesaikan 
operasi 
bilangan bulat 
dan mengenal 
sifat operasi 
bilangan bulat 

• Menentukan letak bilangan bulat dalam garis 
bilangan 

• Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi 
dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi 
campuran 

• Menemukan dan menggunakan sifat perkalian, 
pembagian dan perpangkatan bilangan bulat 
berpangkat untuk menyelesaikan masalah. 

1 
2 
 

3 

2. Mengenal 
bilangan 
pecahan dan 
melakukan 
operasi 
bilangan 
pecahan 

• Mengurutkan pecahan dan menentukan letaknya 
pada garis bilangan 

• Menyelesaikan operasi hitung: tambah, kurang, 
kali, bagi dan pangkat dengan melibatkan pecahan 
serta mengaitkan dalam kejadian sehari-hari 

1 
 

2, 4 
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Tabel 7. Kisi – Kisi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siklus I 
N
o 

KD Indikator No Soal

1. 
 

Menyelesaikan 
operasi 
bilangan bulat 
dan mengenal 
sifat operasi 
bilangan bulat 

• Memberikan contoh bilangan bulat 
• Menentukan letak bilangan bulat dalam garis 

bilangan 
• Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi 

dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi 
campuran 

• Menemukan dan menggunakan sifat perkalian, 
pembagian, dan perpangkatan bilangan bulat 
berpangkat untuk menyelesaikan masalah 

1 
2 

2, 3, 4 
 

5 

 
Tabel 8. Kisi –Kisi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siklus II 

N
o 

KD Indikator No Soal

1. 
 

Menyelesaikan 
operasi 
bilangan bulat 
dan mengenal 
sifat operasi 
bilangan bulat 

• Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi 
dan pangkat bilangan bulat termasuk operasi 
campuran 

• Menghitung kuadrat dan pangkat tiga serta akar 
kuadrat pangkat tiga bilangan bulat 

• Menemukan dan menggunakan sifat perkalian, 
pembagian dan perpangkatan bilangan bulat 
berpangkat untuk menyelesaikan masalah. 

1 
 

1 
 

4 
 

 

2. Mengenal 
bilangan 
pecahan dan 
melakukan 
operasi 
bilangan 
pecahan 

• Memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis 
bilangan pecahan: biasa, campuran, desimal, 
persen dan permil 

• Mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain 
• Menyelesaikan operasi hitung: tambah, kurang, 

kali, bagi dan pangkat dengan melibatkan pecahan 
serta mengaitkan dalam kejadian sehari-hari 

2 
 

3 
5 

 
Tes ini memungkinkan timbulnya variasi dalam jawaban dan cara penyelesaian masalah 
yang diberikan pada siswa. Tes ini digunakan untuk mengungkap aspek-aspek 
pengetahuan atau perilaku yang kompleks secara luas, menuntut siswa untuk 
mengintegrasikan pengetahuan dalam menjawab persoalan, menuntut kreatifitas siswa 
dalam memecahkan masalah, dapat melihat jalan pikiran siswa dalam menyelesaikan 
permasalahan atau soal. Hal ini sesuai dengan fokus ukuran kecakapan yang  akan 
diukur menurut Djam’an Satori, dkk (2008:3.63) yaitu: memecahkan masalah; 
menganalisis; memperbandingkan; mengkritik; memberi contoh; menyimpulkan; 
menyatakan maksud; menjelaskan sebab akibat; dan menyatakan hubungan.  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik persentase. Semua 
aspek pembelajaran dinilai, kemudian peneliti mendeskripsikan hasil yang diperoleh 
untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan tercapainya pendekatan pembelajaran 
yang digunakan. Hasil belajar pada setiap siklus dihitung nilai rata-rata dan persentase 
tingkat ketuntasannya baik individu maupun klasikal. Ketuntasan ditentukan 
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berdasarkan KKM mata pelajaran matematika yaitu 65. Kejadian-kejadian yang terekam 
dan data-data yang didapat akan dimunculkan dalam bentuk tabel secara nominal atau 
prosentasenya. Dengan menggunakan tabel, masing-masing dibuat dalam klasifikasi 
seperti : tinggi, sedang atau kurang. Keefektifan proses pembelajaran, sikap, dan aktivitas 
siswa akan dianalisis dengan membandingkan antara data awal dan data setiap akhir 
siklus. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas yang berguna untuk menerapkan 
teknik, metode, pendekatan atau strategi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. 
Dalam penelitian ini, model PTK yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh 
Kemmis dan Taggart yaitu di dalam 1 siklus terdapat 4 tahapan yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahap tindakan dan pengamatan dalam 
penelitian ini dilakukan dalam 1 (satu) waktu. Setelah satu siklus selesai dilaksanakan, 
terutama setelah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan perencanaan ulang dalam 
bentuk siklus tersendiri. Persiapan dilakukan dengan: observasi awal melalui wawancara 
dengan guru kelas untuk mengetahui karakteristik siswa, mempersiapkan rencana 
pembelajaran, mempersiapkan alat Bantu mengajar, menyusun kisi-kisi dan soal 
pemahaman awal (pre-test), kisi-kisi dan angket sikap siswa, kisi-kisi dan lembar 
observasi aktivitas pembelajaran, kisi-kisi soal tes, dan kisi-kisi sikap siswa dan angket 
sikap siswa.  

Kegiatan pembelajarn disetting dengan pembelajaran berbasis problem open ended. 
Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan problem open 
ended menurut Shimada dalam Erman Suherman (2003:124) adalah sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan problem open ended dimulai dengan memberikan problem terbuka 

kepada siswa, problem tersebut diperkirakan mampu diselesaikan siswa 
dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban sehingga memacu 
potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan 
pengetahuan yang baru. 

b. Siswa melakukan beragam aktivitas untuk menjawab problem yang diberikan. 
c. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. 
d. Siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan. 
e. Diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari problem serta 

penyimpulan dengan bimbingan guru. 
Oleh karena itu guru merencanakan pembelajaran dengan dasar langkah-langkah 
tersebut. 

Penelitian dikatakan berhasil jika memenuhi indikator 75 % atau lebih siswa 
memperoleh nilai matematika 65. 
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HASIL DAN DISKUSI  
 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus 4 pertemuan. Tiga 
pertemuan untuk kegiatan pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes akhir siklus.  
 
1. Deskripsi Pra Tindakan 

Sebelum pelaksanaan tindakan, terlebih dahulu dilakukan observasi pendahuluan (pra 
tindakan) untuk memperoleh gambaran dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami 
siswa berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah. Hasil obervasi menunjukkan  
bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam 
kegiatan pembelajaran.  Pembelajaran matematika di kelas VII B semester gasal selama ini 
menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab. Bentuk penugasan yang diberikan guru 
adalah diawali menjelaskan materi kemudian memberi latihan soal pada siswa. Alokasi 
waktu yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan materi 
pelajaran ini adalah 90 menit, meliputi kegiatan awal/pendahuluan, kegiatan inti dan 
kegiatan pengayaan/akhir pembelajaran. 

 
Tabel 9.Distribusi Frekuensi Skor Aktivitas, Kemampuan Memecahkan Masalah, dan Sikap 

Siswa  Sebelum Tindakan(Pra Tindakan) 

Aktivitas Kemampuan 
Memecahkan Masalah Sikap Rentang Skor  

(skala 10 - 100) f % f % f % 
90 – 100  0 0 0 0 0 0 
80 – 89   0 0 0 0 0 0 
70 – 79  8 25 4 12,50 0 0 
60 – 69  24 75 8 25,00 12 37,50 
≤ 59 0 0 20 62,50 26 81,25 

Jumlah 32 100 32 100 32 100 
 

Tampak bahwa rerata skor aktivitas siswa adalah 65,86 dan sebagian besar siswa (75,00%) 
mempunyai skor dalam rentang 60 sampai 69 atau dalam kategori rendah. Sebagian besar 
siswa (62,50%)  memiliki kemampuan memecahkan masalah sangat rendah. Rerata 
kemampuan memecahkan masalah sebesar 54,31 dengan tingkat ketuntasan 37,50%. 
Berarti taraf ketuntasan kemampuan memecahkan masalah siswa masih dibawah kriteria 
minimal 75% dari yang ditetapkan. Angket awal menunjukkan sikap siswa terhadap 
pembelajaran matematika belum baik. Sebagian besar siswa (81,25%) memiliki sikap 
sangat buruk terhadap pembelajaran matematika dengan rerata sebesar 57,75.  

Bertolak dari temuan penelitian hasil observasi pendahuluan pada pra tindakan 
tersebut, maka perlu upaya pemecahan tentang kemampuan memecahkan masalah siswa 
terhadap materi bilangan bulat ke arah yang lebih baik. Setelah dilakukan pembahasan 
secara terbatas melalui diskusi antara peneliti dengan kolaboran. Hasil diskusi 
memberikan keputusan bahwa aktivitas belajar siswa perlu dioptimalkan. Siswa 
dilibatkan secara aktif dengan menggunakan pembelajaran berbasis problem open ended. 
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2. Deskripsi Tindakan Siklus I 
Siklus I dilaksanakan dalam 4 pertemuan, yaitu 3 pertemuan untuk pembelajaran 

materi dan 1 pertemuan untuk tes. Materi pembelajaran pokok bahasan bilangan bulat 
diajarkan dengan penerapan pembelajaran berbasis problem open ended. Tindakan siklus I 
dilaksanakan dengan menggunakan model Kemmis dan McTaggart yaitu meliputi empat 
langkah (alur) kegiatan: (a) perencanaan tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) 
observasi, dan (d) refleksi tindakan. 

Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan kelengkapan penelitian sesuai 
dengan skenario/setting tindakan, antara lain: rencana pembelajaran (RPP), materi bahan 
pelajaran, lembar kerja siswa, lembar observasi aktivitas siswa, lembar tes kemampuan 
memecahkan masalah materi bilangan bulat dan lembar angket sikap siswa terhadap 
pembelajaran.  

Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam 4 pertemuan, setiap pertemuan meliputi 
tiga kegiatan, yaitu (a) kegiatan awal, (b) kegiatan inti, dan (c) kegiatan akhir. Pertemuan I 
dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 membahas tentang pengertian bilangan bulat serta 
operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 
2010 membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan 
pembagian pada bilangan bulat. Pertemuan III dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 
dengan materi masih tentang bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan 
serta perkalian dan pembagian.  
a. Pada kegiatan awal, guru memberikan apersepsi dan motivasi termasuk menjelaskan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan hari itu.  
b. Pada kegiatan inti, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan- 

pertanyaan soal-soal yang memberikan banyak pilihan jawaban benar. Guru 
menjelaskan peta konsep tentang materi yang akan dipelajari yaitu materi bilangan. 
Dengan metode tanya jawab, guru meminta siswa untuk menuliskan contoh-contoh 
yang bersesuaian dengan konsep matematika dan meminta siswa lain untuk 
menentukan apakah contoh tersebut benar. Guru meminta siswa untuk membuat 
contoh yang berbeda dengan contoh yang sudah disampaikan anak lain. Guru 
memberikan soal terbuka secara lisan kepada siswa tentang operasi pada bilangan 
bulat.Selanjutnya guru memberikan LKS yang telah disusun oleh guru sedemikian 
sehingga  memungkinkan banyak alternative jawaban atau pertanyaan/ soal terbuka. 
Guru mengingatkan pada siswa untuk mengerjakan sendiri karena jawaban tiap 
siswa harus berbeda/ mungkin berbeda. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru 
membahas  

c. Pada kegiatan penutup, guru menanyakan kepada siswa, apakah siswa mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan LKS. Guru menanyakan kesulitan apa yang dihadapi 
siswa dalam mengerjakan soal terbuka (open ended problem). Kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi antar siswa pastilah berbeda, sehingga guru memberikan kesempatan 
kepada siswa yang dapat mengerjakan untuk menjelaskan tentang soal LKS yang 
dirasa sukar oleh temannya. Setiap soal dibahas bagaimana cara menyelesaikannya 
dan memecahkan masalah tersebut. Guru melakukan evaluasi tentang pembelajaran 
yang telah dilakukan hari itu. 

Pertemuan IV dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 diisi dengan memberikan tes pada 
siswa. Tes dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
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Observasi dilakukan oleh observer/kolaboran selama berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran pada siklus I. Observasi (pengamatan) dilakukan terhadap aktivitas proses 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Penilaian ini dilakukan dengan 
menggunakan lembar penilaian yang telah dipersiapkan. Data temuan observasi yang 
dikumpulkan peneliti dan observer pendamping dipergunakan sebagai bahan untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi. Dari hasil observasi diketahui bahwa aktivitas siswa 
dalam pembelajaran sebesar 73,75%.  

Setelah pelaksanaan tindakan siklus I, dilakukan refleksi untuk mengetahui 
pencapaian keberhasilan tindakan. Refleksi ini dilakukan secara kolaborasi antara peneliti 
dan observer. Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi 
(penjelasan) terhadap data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian tindakan 
yang dilaksanakan selama berlangsungnya kegiatan belajar. Data dan informasi yang 
menjadi bahan kajian utama dalam refleksi sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu hasil 
observasi aktivitas, hasil tes kemampuan memecahkan masalah siswa, dan hasil angket 
sikap siswa.  

Dari hasil refleksi pelaksanaan pembelajaran pada tindakan siklus I peneliti dan 
kolaboran diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 
pembelajaran berbasis problem open ended belum memberikan hasil yang maksimal. 
Ketuntasan belajar siswa baru mencapai 68,75%. Seharusnya ketuntasan belajar minimal 
untuk kemampuan pemecahan masalah yang peneliti tetapkan adalah 75% dengan nilai 
rata-rata 65. Memperhatikan kenyataan tersebut, maka perlu dilaksanakan lagi tindakan 
pembelajaran matematika dengan pembelajaran berbasis problem open ended pada siswa 
kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo melalui tindakan siklus II. Dengan demikian 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah ke arah 
yang lebih baik. Untuk itu, peneliti bersama guru mata pelajaran matematika menyusun 
langkah-langkah untuk memperbaiki pembelajaran sebagai berikut. 
a. Peneliti memotivasi siswa untuk bertanya apabila ada kesulitan. 
b. Peneliti mengarahkan dan membimbing kerja kelompok secara intensif agar setiap 

anggota kelompok dapat bekerja dengan baik. 
c. Peneliti meminta pada anggota kelompok yang pandai untuk membantu 

memberikan pemahaman pada anggota kelompok yang kurang pandai. 
d. Peneliti berusaha agar penyampaian masalah dapat dipahami oleh semua siswa 

dengan baik. 
 

3. Deskripsi Tindakan Siklus II 
Tindakan siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Materi 

yang dipelajari masih melanjutkan materi bilangan bulat yang telah diajarkan pada siklus 
I. Pembelajaran juga dilakukan dalam 3 pertemuan, yaitu 2 pertemuan untuk 
menyampaikan materi dan 1 pertemuan untuk tes. Jumlah siswa yang mengikuti 
pembelajaran adalah 32 siswa. Tindakan siklus I dilaksanakan dengan menggunakan 
model Kemmis dan McTaggart yaitu meliputi empat langkah (alur) kegiatan: (a) 
perencanaan tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi, dan (d) refleksi tindakan. 
Masing-masing langkah kegiatan tindakan dimaksud dapat dideskripsikan berikut ini. 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti menggunakan hasil refleksi pada siklus I untuk 
memperbaiki proses pembelajaran. Kelengkapan pembelajaran yang sudah dibuat 
sebelumnya, diperbaiki berdasar hasil refleksi yaitu rencana pembelajaran (RPP), materi 
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bahan pelajaran, lembar kerja siswa, lembar observasi aktivitas siswa, lembar tes 
kemampuan memecahkan masalah materi bilangan bulat dan lembar angket sikap siswa 
terhadap pembelajaran. 

Pelaksanaan tindakan ini meliputi tiga kegiatan, yaitu (a) kegiatan awal, (b) 
kegiatan inti, dan (c) kegiatan akhir. Pelaksanaan dilakukan dalam 4 pertemuan terdiri 
dari 3 pertemuan untuk menyampaikan materi dan 1 pertemuan untuk tes akhir siklus. 
Pertemuan I  pada siklus II diisi dengan materi tentang kuadrat dan pangat tiga bilangan 
bulat serta pecahan. Pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010. Kegiatan 
pembelajaran pada pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 dengan materi 
operasi hitung pada pecahan. Pertemuan III dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2010 
dengan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya.  
a. Pada kegiatan awal, guru menyampaikan apersepsi dan motivasi. Guru 

mememotivasi siswa untuk meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran, dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran pada tiap pertemuan.  

b. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi pada hari itu dan memberikan soal 
secara lisan pada siswa. Dengan demonstrasi dan tanya jawab, guru membawa  siswa 
untuk memperoleh pengertian dan konsep. Guru membagi kelas menjadi 16 
kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Guru membagi siswa dalam 16 
kelompok.  Guru memberikan LKS pada kelompok yang berisi soal terbuka untuk 
dikerjakan secara kelompok. Selanjutnya guru meminta beberapa kelompok untuk 
mengerjakan, menjelaskan, dan menyampaikan alternatif-alternatif jawaban dari LKS 
tersebut. Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan 
tanggapan.  

c. Pada kegiatan akhir, guru menanyakan kepada siswa tentang kesulitan yang dialami 
dalam mengerjakan LKS.Guru juga menanyakan kesulitan apa yang dihadapi siswa 
dalam mengerjakan soal terbuka (open ended problem).  
Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang dapat mengerjakan untuk 
menjelaskan tentang soal LKS yang dirasa sukar oleh temannya. Setiap soal dibahas 
bagaimana cara menyelesaikannya dan memecahkan masalah tersebut. Guru 
melakukan evaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Siswa 
dipandu guru membuat simpulan  materi yang dipelajari pada hari itu. 
 

d. Pertemuan IV dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2010 yang diisi dengan tes akhir 
siklus untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Hasil observasi pada proses 
pembelajaran siklus II digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. 
Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  

 
4. Pembahasan 

Dengan membandingkan pencapaian nilaikemampuan pemecahan masalah antara 
sebelum dan setelah dilaksanakan tindakan dengan pembelajaran berbasis problem open 
ended pada tiap siklus dapat diketahui kemajuan atau peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah pada siswa. 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Kemampuan Memecahkan Masalah pada Pra Tindakan, 
Siklus I dan Siklus II 

Kemampuan Memecahkan Masalah 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Rentang Nilai 
(skala nilai 10 

– 100) f % f % f % 
Kategori Nilai 

90 – 100  0 0 1 3,13 7 21,88 Amat baik 
80 – 89   0 0 2 6,25 10 31,25 Baik 
70 – 79  4 12,50 11 34,38 4 12,50 Cukup 
60 – 69  8 25,00 9 28,13 9 28,13 Rendah 
≤ 59 20 62,50 9 28,13 2 6,25 Sangat rendah 

Jumlah 32 100 32 100 32 100  
 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada Pra Tindakan nilai kemampuan 
memecahkan masalah siswa dalam kategori sangat rendah Pada siklus I dalam kategori 
cukup dan pada siklus II dalam kategori baik. Apabila ditinjau dari tingkat ketuntasan, 
kemampuan memecahkan masalah pada pra tindakan memiliki ketuntasan sebesar 
37,50% dengan rerata 54,31. Ketuntasan pada siklus I sebesar 68,75% dengan rerata 66,38 
dan pada siklus II ketuntasan mencapai 78,13% dengan rerata 75,00. Dari hasil tersebut 
diketahui bahwa indikator keberhasilan baru tercapai pada siklus II. Ketuntasan dan 
rerata kemampuan memecahkan masalah secara jelas digambarkan dengan diagram 
berikut. 

 

 
Gambar 1. Diagram Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

 
Peningkatan kemampuan memecahkan masalah disebabkan karena pembelajaran 

berbasis problem open-ended membuat siswa aktif belajar. Dengan aktif, siswa terlatih 
untuk berpikir dan tidak bergantung pada guru. Keaktifan siswa dapat membuat semua 
potensi yang ada pada diri siswa berkembang. Hasil observasi aktivitas siswa sebelum 
dan setelah penelitian menunjukkan peningkatan seperti tampak dalam tabel berikut. 
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Tabel 11.Distribusi Frekuensi Skor Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo 
Tahun Pelajaran 2010/2011 pada Pra Tindakan, Siklus I dan Siklus II 

Aktivitas 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Rentang Skor 
(skala nilai 10 

– 100) f % f % f % 
Kategori Skor 

90 – 100  0 0 0 0 4 12,50 Amat baik 
80 – 89   0 0 8 25,00 24 75,00 Baik 
70 – 79  8 25,00 13 40,63 4 12,50 Cukup 
60 – 69  24 75,00 11 34,38 0 0 Rendah 
≤ 59 0 0 0 0 0 0 Sangat rendah 

Jumlah 32 100 32 100 32 100  
 

Pembelajaran berbasis problem open ended juga memperbaiki sikap siswa terhadap 
pembelajaran matematika. Hal itu ditunjukkan dari hasil angket sikap siswa sebelum dan 
setelah pelaksanaan tindakan. Skor angket sikap siswa terus mengalami peningkatan. 
Hasil angket sikap siswa secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Skor Sikap Siswa Kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo 

Tahun Pelajaran 2010/2011 pada Pra Tindakan, Siklus I dan Siklus II 
Kemampuan Memecahkan Masalah 

Pra Tindakan Siklus I Siklus II 
Rentang Skor 

(skala nilai 10 – 
100) f % f % f % 

Kategori Skor 

90 – 100  0 0 0 0 1 3,13 Amat baik 
80 – 89   0 0 6 18,75 14 43,75 Baik 
70 – 79  0 0 13 40,63 11 34,38 Cukup 
60 – 69  12 37,50 9 28,13 5 15,63 Buruk 
≤ 59 26 81,25 4 12,50 1 3,13 Sangat buruk 

Jumlah 32 100 32 100 32 100  
 

Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa 
penerapan pembelajaran berbasis problem open ended dalam pembelajaran matematika, 
khususnya pada materi bilangan bulat dapat meningkatkan kemampuan memecahkan 
masalah siswa kelas VII B SMP Negeri 33 Purworejo tahun pelajaran 2010/2011. Di 
samping itu, pembelajaran berbasis problem open ended juga dapat meningkatkan aktivitas 
siswa dan menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran matematika. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis open ended efektif 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas VII B SMP Negeri 33 
Purworejo tahun pelajaran 2010/2011. Pada pra tindakan, rerata kemampuan pemecahan 
masalah siswa sebesar 54,31 dengan ketuntasan 37,50%, kemudian meningkat menjadi 
66,38 dengan ketuntasan 68,75% pada siklus I dan menjadi 75,00 dengan ketuntasan 78,13 
pada siklus II. Peningkatan yang terjadi pada kemampuan memecahkan masalah 
disebabkan karena pembelajaran berbasis problem open-ended membuat siswa aktif dalam 
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belajar. Dengan aktif, siswa dapat terlatih untuk berpikir dan tidak hanya bergantung 
pada guru. Keaktifan siswa akan membuat semua potensi yang ada pada diri siswa dapat 
berkembang. Pembelajaran berbasis problem open ended juga memperbaiki sikap siswa 
terhadap pembelajaran matematika yang ditunjukkan dengan peningkatan sikap positif 
siswa terhadap proses pembelajaran.   
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