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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Sekolah Dasar 

tahun 2006 berpikir kreatif dan berpikir kritis merupakan kemampuan yang 

diharapkan dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Berpikir kritis 

dalam matematika dapat diinterpretasi dalam berbagai cara. Beberapa ahli 

memandang berpikir kritis itu indra yang digunakan untuk menentukan kualitas 

suatu keputusan atau argumen. Kemampuan pemecahan masalah dan berpikir 

kreatif merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dan 

sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran matematika hal ini 

dinyatakan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahwa mata 

pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dalam diri siswa, agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.     

 Pemikiran yang melandasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

disempurnakan adalah bahwa setiap individu mempunyai potensi yang harus 

dikembangkan, maka proses pembelajaran yang cocok adalah yang dapat 

menggali potensi siswa untuk selalu kreatif dan berkembang. 

 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Mengingat hal tersebut, pengembangan 

kemampuan berpikir memang merupakan hal yang mendasar dalam pelajaran 

matematika. Siswa yang belajar matematika di sekolah belum sepenuhnya 

berpikir dengan optimal. Mereka datang untuk memperoleh pelajaran yang 

diberikan oleh guru, kemudian melaksanakan tes yang diberikan sesuai penjelasan 
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guru, sehingga banyak siswa yang belum maksimal memanfaatkan potensi akal 

pikirannya. Mereka pergi ke sekolah tetapi cara belajar mereka masih  sebatas 

mendengarkan keterangan guru, dan tidak mencoba memahami materi yang 

diajarkan oleh guru. Sebagian dari mereka mungkin mendapat nilai yang tinggi 

dan dianggap  sukses namun belum tentu mereka mampu mengendapkan atau 

menyimpan pengetahuan yang telah dikuasai dalam memori mereka dengan tahan 

lama. 

Proses pembelajaran seperti dideskripsikan di atas banyak  ditemukan di 

sekolah-sekolah, proses pembelajaran tersebut baru dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran pada tingkat rendah yakni mengetahui, memahami, dan 

menggunakan tetapi belum mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir kreatif dan 

kritis, padahal kemampuan tersebut merupakan suatu hal yang paling esensial 

dalam dimensi belajar. Sebagian besar guru belum merancang pembelajaran yang 

mengembangkan kemampuan berpikir (Kamdi, 2002).   

 Jalaluddin Rakhmat (2005), menyatakan bahwa belajar itu harus berbasis 

otak (akal pikiran). Dengan kata lain revolusi belajar dimulai dari otak. Otak 

adalah organ paling vital manusia yang selama ini kurang dipedulikan oleh guru 

dalam pembelajaran. Akal pikiran yang dimiliki oleh setiap peserta didik 

merupakan potensi yang sangat besar  yang perlu dilatih dan dikembangkan serta 

difungsikan secara maksimal. Sehingga di masa mendatang ketika didera oleh 

berbagai masalah dan persoalan, sesungguhnya akal pikiranlah yang menjadi 

penopang utama bagi peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan atau 

keadaan di luar yang diharapkan. Harus kita sadari bahwa pembelajaran berpikir 

agar anak menjadi cerdas, kritis, dan kreatif serta mampu memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan adalah penting.   

Kemampuan untuk berpikir terjadi di dalam otak. Kekuatan otak  yang kita miliki 

sangat dipengaruhi oleh  frekwensi  penggunaannya  untuk  berpikir, memecahkan

masalah ataupun mencari jalan keluar. Optimalisasi fungsinya sangat bergantung 

pada sekuat apa kita menggunakannya dalam hal-hal yang menantang. 
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 Berpikir meliputi dua aspek utama yakni kritis dan kreatif. Berpikir kreatif 

dan kritis merupakan dua kemampuan manusia yang sangat mendasar karena 

kedua kemampuan tersebut dapat mendorong seseorang untuk senantiasa 

memandang setiap permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mencoba 

mencari jawabannya secara kreatif. 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, 

usaha yang baik dilakukan oleh guru adalah dengan meningkatkan lingkungan 

belajar yang kondusif dalam menunjang perkembangan kreativitas yakni 

lingkungan belajar yang secara langsung memberi peluang bagi siswa untuk 

berpikir terbuka dan fleksibel tanpa adanya rasa takut atau malu. Dalam 

pembelajaran, pengembangan kemampuan berpikir ditujukan untuk beberapa hal, 

diantaranya adalah : (1) mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk 

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, misalnya luwes, 

reflektif, ingin tahu, mampu mengambil resiko, tidak putus asa, mau bekerjasama. 

 (2 ) trampil mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman kemahiran berfikir secara

lebih praktik baik di dalam atau luar sekolah, (3)menghasilkan ide dan karya cipta

yang kreatif dan inovatif. (4)mengatasi cara berpikir yang terburu-buru, kabur dan

tidak luas, (5)meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan perkembangan intelek 

mereka.  (6)bersikap  terbuka dalam menerima, dan memberi pendapat, membuat 

pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan, dan 

kritik(Soedijarto dalam Mustaji:2004). 

  Siswa harus membangun pengetahuannnya sendiri tanpa mendayagunakan 

seluruh potensi otaknya untuk berpikir, dan mereka jarang  diberikan kesempatan, 

atau pertanyaan yang menantang untuk mengeksplor daya pikirnya, pembelajaran 

matematika yang mereka dapat selama ini hanya sebatas informasi, dan soal - soal

tertutup yang memerlukan jawaban tunggal,  padahal ciri khusus  dari  matematika

itu adalah penekanan pada proses deduktif  yang memerlukan penalaran logis dan 

aksiomatik. 
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Sejumlah hasil studi lain yang dilakukan Hanningsen & Stein, 1997; 

Peterson, 1988; Mullis, dkk, 2000 (Didi Suryadi:2012) bahwa pembelajaran 

matematika pada umumnya masih berfokus pada pengembangan kemampuan 

berpikir tahap rendah yang bersifat prosedural. Menurut Herman (2006:4)  hal 

tersebut terjadi karena dalam proses pembelajaran matematika guru terlalu fokus 

pada latihan penyelesaian soal yang lebih bersifat prosedural dan mekanistis 

daripada berkonsentrasi pada mengembangkan pemahaman matematika siswa. 

        Tes awal untuk memperoleh gambaran kemampuan berpikir kreatif dan kritis 

matematika siswa kelas II Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa dalam berpikir kreatif dan kritis masih rendah, jika kita memperhatikan 

hasil observasi di beberapa SD baik di kelas awal(kelas I,II dan III) maupun di 

kelas tinggi(IV, V dan VI),  diketahui bahwa sebagian besar proses pembelajaran 

matematika saat ini hanya menekankan pada kemampuan menghafal, 

penyampaian informasi rumus-rumus dan contoh cara penyelesaian soal 

matematika yang diberikan oleh guru.    

Harapan dunia pendidikan adalah menjadikan peserta didik sebagai pemikir 

dan pemecah masalah yang baik.Untuk itu, perlu peningkatan kemampuan 

berpikir mulai level terendah yaitu mengingat yang sifatnya spontan, kemampuan 

memahami sampai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu aspek 

pengetahuan tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif.  

Berpikir adalah proses dinamis. Ketika berpikir, individu bertindak aktif 

dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak, membuat hubungan antara 

obyek, yakni pembentukan pengetian yang menjadi pokok, pembentukan 

pendapat permasalahan dengan bagian-bagian, penarikan kesimpulan pengetahuan 

yang sudah (pembentukan keputusan).   

         Mengacu  pada  tujuan  kurikulum KTSP  dan pembelajaran  matematika  

proses  pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan kritis dianggap sesuatu 

yang penting dan perlu dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

karena kemampuan berpikir kreatif dan kritis diperlukan untuk menguasai dan 
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mencipta teknologi di masa depan dengan cara berpikir demikian kesuksesan 

besar seperti kemajuan teknologi, informasi, industri, karya seni, dan bidang lain 

terjadi dan membawa kemudahan. Tidak berlebihan jika berpikir kreatif  dan kritis 

merupakan kunci keberhasilan. Efektifitas dan kualitas pembelajaran matematika 

sangat ditentukan ketika proses pembelajaran tersebut mampu mengubah diri 

peserta didik. Perubahan tersebut dalam arti dapat menumbuhkembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik dapat 

memperoleh manfaatnya secara langsung dalam perkembangan pribadinya.    

Begitu  pentingnya  pengembangan  kemampuan berpikir kreatif dan kritis, maka 

upaya pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan  berpikir kritis dan 

kreatif peserta didik dapat ditingkatkan melalui suatu pengembangan proses, 

pendekatan, dan  program  pembelajaran yang mampu menyentuh aspek-aspek 

potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

tenaga pendidik adalah menggunakan pendekatan Open Ended dalam 

pembelajaran, sebagaimana disarankan oleh Ruseffendi(dalam Eka Kasah:2012) 

bahwa sebaiknya dalam pembelajaran digunakan pendekatan yang menggunakan 

metode pemecahan masalah, inquiri dan metode balajar yang dapat menumbuhkan 

berpikir kritis dan kreatif, sehingga peserta didik mampu menghubungkan, 

mengaitkan dan memecahkan antara masalah matematika, pelajaran lain ataupun 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata.   

Seperti yang dikemukakan Killen (Harmuni, 2012:22) bahwa” No teaching 

strategy is better than others in all circumstances, so you have to able to use a 

variety of teaching strategies, and make rational decisions about when each of the 

teaching strategies is likely to most effective”.     

Beberapa keunggulan dari pendekatan open ended yaitu: Siswa akan lebih   aktif  

dalam  mengkreasi idenya, dan siswa diberikan kesempatan lebih banyak dalam  

memanfaatkan pengetahuan,  keterampilan  matematikanya  secara komprehensif.  

Bagi siswa yang kemampuan matematikanya rendah, mereka dapat pula merespon 

permasalahan dengan cara mereka sendiri, juga siswa secara instrinsik termotivasi 
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untuk memberikan bukti atau penjelasan,  serta  siswa  akan  memperoleh  banyak

pengalaman untuk  mendapatkan suatu penyelesaian  menjawab permasalahan. 

Dengan demikian kesempatan siswa untuk menginvestigasi berbagai  srategi dan 

cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan 

dapat berkembang secara maksimal dan terkomunikasikan melalui proses belajar 

mengajar. Dengan cara demikian siswa akan benar-benar merasa berkepentingan 

dan termotivasi tinggi untuk menyelesaikan permasahan sendiri. Guru tidak perlu 

mengarahkan siswa memecahkan permasalahan dengan cara atau pola yang sudah 

ditentukan, sebab akan menghambat kebebasan berpikir siswa untuk menemukan 

cara baru menyelesaikan permasalahan. Kemampuan itu dapat mencakup 

beberapa hal, diantaranya, (1) membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 

dengan bijak, (2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran 

berpikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah, (3) menghasilkan 

idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berfikir yang 

terburu-buru, kabur dan sempit, (5) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan 

(6)bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat 

pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan 

kritik. 

B. RUMUSAN  MASALAH  

Berdasarkan latar belakang dan deskripsi di atas, dan agar penelitian ini 

lebih terarah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang memperoleh  pembelajaran dengan pendekatan open ended dengan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional? 

b. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis  siswa  

yang memperoleh  pembelajaran dengan pendekatan Open Ended dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional? 
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c. Bagaimana sikap dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan Open Ended ? 

C. Tujuan Penelitian       

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengkaji perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan open ended dengan  siswa 

yang mendapat pembelajaran konvensional 

b. Untuk mengkaji perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis  siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan open ended dengan siswa 

yang mendapat pembelajaran konvensional  

c. Untuk menelaah sikap dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika  

dengan pendekatan open ended. 

D. Kegunaan Penelitian       

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi siswa, guru, maupun 

bagi sekolah secara keseluruhan.  Pembelajaran open ended diharapkan mampu 

memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa dalam melatih dan  

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis serta meningkatkan aktivitas 

siswa belajar dan sikap yang positif terhadap mata pelajaran matematika. Hasil 

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada proses pembelajaran matematika 

sehingga guru dapat menggunakan berbagai pendekatan terutama pendekatan 

open ended untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada pembelajaran 

matematika sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis 

pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar.  

E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  



8 
 

 
 
Hj.  Siti Aisah , 2014 
Efektivitas  Pendekatan  Open Ended  Dalam  Pengembangan  Kemampuan   
Berpikir Kreatif Dan Kritis 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

a.  Terdapat  perbedaan   peningkatan   kemampuan  berpikir  kreatif  siswa   yang  

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan open ended dengan kemampuan  

berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

b. Terdapat  perbedaan   peningkatan   kemampuan  berpikir  kritis siswa   yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan open ended dengan kemampuan  

berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

c.  Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan open 

ended lebih aktif daripada aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan pembelajaran konvensional. 

 


