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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar 

antara siswa yang belajar dengan pendekatan open-ended dan siswa yang belajar 

dengan pendekatan konvensional. Tujuan tersebut dapat diketahui hasilnya 

melalui pengolahan dan analisis data yang diperoleh yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari data pretest dan posttest 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol, serta hasil jawaban skala sikap mengenai kemandirian belajar siswa yang 

diberikan ketika sebelum kegiatan pembelajaran dan sesudah terlaksananya semua 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut maka pada bagian ini dibahas hasil penelitian 

dengan analisis data yang diperoleh. Hasil dari data kuantitatif dapat digunakan 

untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, peningkatan 

kemampuan pada kedua kelas, dan hubungan antara kemampuan pemecahan 

masalah matematis dan kemandirian belajar. Sementara data kualitatif yang 

berupa observasi dan wawancara dapat digunakan untuk memaparkan respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-

ended dan memamparkan faktor pendukung serta penghambat kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. 

A. Analisis Pendahuluan 

Data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis apabila semua data yang 

dibutuhkan telah tersedia. Data tersebut dapat diperoleh melalui hasil pretest dan  

posttest  kemampuan  pemecahan  masalah  matematis,  serta pengisian skala 

sikap mengenai kemandirian belajar siswa yang telah diberikan sebelum kegiatan 

pembelajaran dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Soal tes 

kemampuan  pemecahan  masalah  matematis dan skala sikap kemandirian belajar  
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siswa telah diujicobakan terlebih dahulu sehingga validitas dan reliabilitas soal 

tersebut tidak diragukan lagi. 

Pengolahan data kuantitatif ini dibantu dengan menggunakan SPSS 16.0 

for Windows dan Ms. Excel 2010 yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

mengolah dan menganalisis data. Adapun penjelasan mengenai analisis data 

kuantitatif akan diuraikan sebagai berikut.  

1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kontrol akan dianalisis setelah diperoleh data pretest dan posttest. Soal-soal 

yang diberikan saat pretest sama dengan soal-soal yang diberikan saat posttest. 

Soal tersebut terdiri dari delapan poin soal yang mengukur indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa dan posttest dilakukan 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran.  

a. Analisis Data Hasil Pretest 

Data yang dianalisis dari hasil pretest kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada kelas eksperimen dan kontrol yaitu normalitas data kelas 

eksperimen dan kontrol, dan apabila kedua kelas tersebut menghasilkan data yang 

berdistribusi normal maka perhitungan selanjutnya yaitu uji homogenitas variansi 

dengan menggunakan uji-F, yang kemudian dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dengan menggunakan uji-t. Tetapi, jika salahsatu atau kedua kelas tersebut 

berdistribusi tidak normal maka perhitungan selanjutnya yaitu uji perbedaan rata-

rata dengan menggunakan uji non-parametrik.  

Pengujian tersebut dapat dilakukan apabila soal-soal pretest yang telah 

dijawab siswa sudah diperiksa dan diolah. Berdasarkan pengolahan hasil pretest 

kemampuan pemecahan masalah matematis dapat diketahui nilai pretest yang 

diperoleh siswa, rata-rata kelas, dan simpangan baku. Pengolahan data pretest 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 dan pengolahan data pretest kemampuan pemecahan masalah 

matematis kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Eksperimen 

 

No. Kode Siswa Skor Nilai 

1 Siswa 1 12 21,82 

2 Siswa 2 12 21,82 

3 Siswa 3 11 20,00 

4 Siswa 4 12 21,82 

5 Siswa 5 6 10,91 

6 Siswa 6 11 20,00 

7 Siswa 7 2 3,64 

8 Siswa 8 8 14,55 

9 Siswa 9 2 3,64 

10 Siswa 10 4 7,27 

11 Siswa 11 6 10,91 

12 Siswa 12 2 3,64 

13 Siswa 13 5 9,09 

14 Siswa 14 2 3,64 

15 Siswa 15 2 3,64 

16 Siswa 16 4 7,27 

17 Siswa 17 1 1,82 

18 Siswa 18 10 18,18 

19 Siswa 19 9 16,36 

20 Siswa 20 6 10,91 

21 Siswa 21 5 9,09 

22 Siswa 22 4 7,27 

23 Siswa 23 5 9,09 

24 Siswa 24 6 10,91 

25 Siswa 25 7 12,73 

26 Siswa 26 5 9,09 

27 Siswa 27 5 9,09 

28 Siswa 28 2 3,64 

29 Siswa 29 9 16,36 

30 Siswa 30 0 0,00 

31 Siswa 31 2 3,64 

Jumlah 321,82 

Rata-rata 10,38 

Simpangan Baku 6,51 
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Tabel 4.2 

Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Kontrol 

No. Kode Siswa Skor Nilai 

1 Siswa 1 1 1,82 

2 Siswa 2 1 1,82 

3 Siswa 3 2 3,64 

4 Siswa 4 5 9,09 

5 Siswa 5 8 14,55 

6 Siswa 6 1 1,82 

7 Siswa 7 0 0,00 

8 Siswa 8 2 3,64 

9 Siswa 9 1 1,82 

10 Siswa 10 3 5,45 

11 Siswa 11 1 1,82 

12 Siswa 12 4 7,27 

13 Siswa 13 3 5,45 

14 Siswa 14 5 9,09 

15 Siswa 15 4 7,27 

16 Siswa 16 4 7,27 

17 Siswa 17 2 3,64 

18 Siswa 18 4 7,27 

19 Siswa 19 1 1,82 

20 Siswa 20 0 0,00 

21 Siswa 21 3 5,45 

22 Siswa 22 1 1,82 

23 Siswa 23 2 3,64 

24 Siswa 24 0 0,00 

25 Siswa 25 1 1,82 

26 Siswa 26 6 10,91 

27 Siswa 27 1 1,82 

28 Siswa 28 0 0,00 

29 Siswa 29 0 0,00 

30 Siswa 30 0 0,00 

31 Siswa 31 0 0,00 

32 Siswa 32 12 21,82 

Jumlah 141,82 

Rata-rata 4,43 

Simpangan Baku 4,84 
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Secara jelas nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata nilai, dan simpangan 

baku data pretest kemampuan pemecahan masalah matematis yang diperoleh 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 

Data Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Rata-rata 

Nilai 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 0,00 21,82 10,38 6,51 

Kontrol 32 0,00 21,82 4,43 4,84 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam rentang nilai 1-

100, nilai terendah dan nilai tertinggi pretest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki kesamaan, yaitu nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi 

sebesar 21,82. Tetapi, jika dilihat dari rata-rata nilai maka kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata nilai lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-rata nilai 

pretest pada kelas eksperimen adalah 10,38 dengan simpangan baku 6,51 dan 

rata-rata nilai pretest pada kelas kontrol adalah 4,43 dengan simpangan baku 4,84. 

Rendahnya nilai yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat membuktikan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

pada kedua kelas tersebut masih rendah. 

Pengolahan data selanjutnya yaitu melakukan pengujian normalitas, 

homogenitas variansi, dan perbedaan rata-rata. Berikut ini merupakan penjelasan 

hasil analisis data yang dimaksud disertai dengan interpretasinya. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data dari hasil 

pretest kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data 

tersebut pada penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov,karena 

kedua sampelnya bebas, distribusinya kontinu, datanya tersebar, dan jumlah 

sampel pada setiap kelompok tidak harus sama. Perhitungan rumus tersebut 

dibantu dengan program SPSS 16.0 for Windows. Taraf signifikansi yang 

digunakan yaitu  = 0,05 dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0 = Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 
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H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) < , maka H0 ditolak.  

 Data hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Nilai Pretest Eksperimen .145 31 .095 

Kontrol .205 32 .001 

a. Lilliefors Significance Correction   

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas data 

pretest pada kelas eksperimen memiliki P-value (Sig.) senilai 0,095 yang berarti 

P-value (Sig.) 0,05. Dengan demikian H0 diterima, sehingga data pretest untuk 

kelas eksperimen berdistribusi normal.  

Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data pretest pada 

kelas kontrol memiliki P-value (Sig.) senilai 0,001, yang berarti P-value (Sig.) 

kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak, sehingga data pretest untuk kelas 

kontrol berdistribusi tidak normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pretest 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen 

berdistribusi normal, sementara pada kelas kontrol data tersebut berdistribusi tidak 

normal. Dengan demikian, uji homogenitas variansi tidak dilakukan dan 

pengujian dilanjutkan dengan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji non-

parametrik Mann Whitney (uji-U). 

 Hasil perhitungan normalitas data pretest kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat juga 

disajikan dalam bentuk histogram seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.1 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Pretest pada Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Pretest pada Kelas Kontrol 

2) Uji Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata data pretest menggunakan uji non-parametrik 

Mann-Whitney (uji-U) karena kedua sampelnya saling bebas dan salahsatu data 
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pretest berdistribusi tidak normal yaitu data pretest kelas kontrol.Taraf 

signifikansi yang digunakan yaitu  = 0,05, dengan hipotesis sebagai berikut. 

= Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 = Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahahan masalah 

matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah  diterima apabila P-value (sig-2 tailed)

0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-2 tailed) <0,05. Data hasil perhitungan 

uji perbedaan rata-rata melalui SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Uji-U Data Pretest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 Nilai Pretest 

Mann-Whitney U 208.000 

Wilcoxon W 736.000 

Z -3.989 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa P-value (sig-2 

tailed) hasilnya sebesar 0,000 yang berarti P-value (sig-2 tailed) <0,05. Dengan 

demikian  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal 

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen memiliki perbedaan 

rata-rata dengan kemampuan awal pemecahan masalah matematis siswa pada 

kelas kontrol. 

b. Analisis Data Hasil Posttest 

Data posttest kemampuan pemecahan masalah matematis diperoleh setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran, baik pada kelas eksperimen mau pun pada 

kelas kontrol. Soal-soal yang diberikan sama halnya dengan soal pretest yang 

telah diberikan sebelum kegiatan pembelajaran. Berikut ini merupakan hasil 

pengolahan data posttest kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

Tabel 4.6 
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Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Eksperimen 

 

No. Kode Siswa Skor Nilai 

1 Siswa 1 49 89,09 

2 Siswa 2 45 81,82 

3 Siswa 3 38 69,09 

4 Siswa 4 37 67,27 

5 Siswa 5 36 65,45 

6 Siswa 6 45 81,82 

7 Siswa 7 34 61,82 

8 Siswa 8 29 52,73 

9 Siswa 9 41 74,55 

10 Siswa 10 35 63,64 

11 Siswa 11 25 45,45 

12 Siswa 12 11 20,00 

13 Siswa 13 34 61,82 

14 Siswa 14 25 45,45 

15 Siswa 15 24 43,64 

16 Siswa 16 29 52,73 

17 Siswa 17 27 49,09 

18 Siswa 18 20 36,36 

19 Siswa 19 46 83,64 

20 Siswa 20 23 41,82 

21 Siswa 21 33 60,00 

22 Siswa 22 36 65,45 

23 Siswa 23 41 74,55 

24 Siswa 24 26 47,27 

25 Siswa 25 37 67,27 

26 Siswa 26 24 43,64 

27 Siswa 27 24 43,64 

28 Siswa 28 42 76,36 

29 Siswa 29 38 69,09 

30 Siswa 30 25 45,45 

31 Siswa 31 28 50,91 

Jumlah 1830,91 

Rata-rata 59,06 

Simpangan Baku 16,09 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 
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Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Kontrol 

No. Kode Siswa Skor Nilai 

1 Siswa 1 11 20,00 

2 Siswa 2 35 61,82 

3 Siswa 3 16 27,27 

4 Siswa 4 36 63,64 

5 Siswa 5 39 63,64 

6 Siswa 6 17 29,09 

7 Siswa 7 23 40,00 

8 Siswa 8 39 63,64 

9 Siswa 9 29 50,91 

10 Siswa 10 28 49,09 

11 Siswa 11 20 34,55 

12 Siswa 12 33 56,36 

13 Siswa 13 29 50,91 

14 Siswa 14 45 80,00 

15 Siswa 15 35 61,82 

16 Siswa 16 23 40,00 

17 Siswa 17 15 25,45 

18 Siswa 18 33 56,36 

19 Siswa 19 31 54,55 

20 Siswa 20 22 38,18 

21 Siswa 21 35 60,00 

22 Siswa 22 11 20,00 

23 Siswa 23 16 27,27 

24 Siswa 24 32 54,55 

25 Siswa 25 35 60,00 

26 Siswa 26 34 60,00 

27 Siswa 27 23 40,00 

28 Siswa 28 22 38,18 

29 Siswa 29 28 45,45 

30 Siswa 30 24 41,82 

31 Siswa 31 25 43,64 

32 Siswa 32 47 83,64 

Jumlah 1541,82 

Rata-rata 48,18 

Simpangan Baku 16,07 
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Untuk mengetahui nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata nilai, dan 

simpangan baku hasil posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 

Data Posttest Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas N 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Rata-rata 

Nilai 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 20,00 89,09 59,06 16,09 

Kontrol 32 20,00 83,64 48,18 16,07 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam rentang nilai 1-100, 

nilai terendah hasil posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kesamaan yaitu 20,00. Sementara nilai tertinggi yang diperoleh kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Nilai tertinggi pada kelas 

eksperimen yaitu 89,09 dan nilai tertinggi pada kelas kontrol yaitu 83,64. Tabel di 

atas juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak terlalu berbeda. Rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 59,06 

dengan simpangan baku 16,09. Rata-rata nilai kelas kontrol adalah 48,18 dengan 

simpangan baku 16,07. 

Selanjutnya data yang dianalisis dari hasil posttest kemampuan pemecahan 

masalah matematis pada kelas eksperimen dan kontrol yaitu normalitas data kelas 

eksperimen dan kontrol, dan apabila kedua kelas tersebut menghasilkan data yang 

berdistribusi normal maka perhitungan selanjutnya yaitu uji homogenitas variansi, 

dan setelah itu dilakukan uji perbedaan rata-rata. Apabila salahsatu atau kedua 

kelas tersebut berdistribusi tidak normal maka perhitungan selanjutnya yaitu uji 

perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji non-parametrik.  

1) Uji Normalitas Data 

Tujuan dilakukannya uji normalitas data yaitu untuk mengetahui apakah 

data posttest berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas 

data diuji dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov yang 

perhitungannya dibantu oleh SPSS 16.0 for Windows. Taraf signifikansi yang 

digunakan yaitu  = 0,05. Hipotesis untuk perhitungan ini yaitu. 

H0 = Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 
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H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) < , maka H0 ditolak.  

 Data hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Nilai Posttest Eksperimen .105 31 .200
*
 

Kontrol .106 32 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction   

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas data 

posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kesamaan. P-value 

(Sig.) data posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu senilai 0,200. 

Dengan demikian P-value (Sig.) 0,05, sehingga H0 diterima yang berarti data 

posttest pada kedua kelas tersebut berdistribusi normal.  

Perhitungan normalitas data posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat juga disajikan dalam histogram seperti gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Posttest pada Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.4 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Posttest pada Kelas Kontrol 

Perhitungan selanjutnya yaitu uji homogenitas variansi dengan 

menggunakan uji-F. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua sampel 

tersebut merupakan kelompok homogen maka perhitungan selanjutnya yaitu uji 

beda rata-rata dengan uji-t. 

2) Uji Homogenitas Variansi 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variansi hasil 

posttest antara kedua kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki perbedaan atau tidak. Uji homogenitas variansi pada penelitian ini 

menggunakan uji-F dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Taraf signifikasi 

yang digunakan yaitu  0,05. Sementara hipotesis yang berlaku yaitu sebagai 

berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel   

(homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel (tidak 

homogen). 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0 ditolak.  
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 Hasil perhitungan uji homogenitas variansi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Posttest  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for Equality of 

Variances 

  

F Sig.   

Nilai Posttest Equal variances assumed .011 .918 

Equal variances not 

assumed 

  

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji homogenitas 

variansi data posttest kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu senilai 0,918. Hal ini berarti P-value (Sig.) 

. Dengan demikian H0 diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan variansi 

antara kedua kelompok sampel tersebut atau dengan kata lain kelas eksperimen 

dan kelas kontrol merupakan sampel yang homogen. 

3) Uji Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata data posttest kemampuan pemecahan masalah 

matematis menggunakan uji-t, karena kedua sampelnya bebas, memiliki data yang 

berdistribusi normal dan homogen. Perhitungan ini dibantu dengan SPSS 16.0 for 

Windows. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu  = 0,05 dan hipotesis yang 

digunakan untuk kemampuan pemecahan masalah matematis adalah sebagai 

berikut. 

= Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

= Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahahan masalah matematis 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Sementara kriteria pengujiannya adalah  diterima apabila P-value (sig-2 

tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-2 tailed) 0,05. Hasil perhitungan 

uji perbedaan rata-rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Data Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai 

Posttest 

Equal variances 

assumed 
2.684 61 .009 10.87943 4.05271 2.77553 18.98332 

Equal variances 

not assumed 
2.684 60.932 .009 10.87943 4.05279 2.77519 18.98366 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata data posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol senilai 0,009. Hal ini berarti P-value (sig-2 

tailed)<0,05. Dengan demikian H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan akhir pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata kelas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

pada kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan open-ended secara 

signifikan lebih mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

2. Skala Kemandirian Belajar Siswa 

Kemandirian belajar siswa akan dianalisis apabila telah memperoleh data 

awal dan data akhir. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai semua siswa pada 

kelas eksperimen dan kontrol diminta untuk mengisi 20 pernyataan angket 

kemandirian belajar siswa, di mana angket tersebut sebelumnya telah 

diujicobakan dan merupakan pernyataan yang valid serta reliabel. Setelah 

mengikuti pembelajaran sebanyak tiga kali pertemuan, siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol akan diminta untuk mengisi angket kemandirian 

belajar yang sama ketika diberikan sebelum kegiatan pembelajaran. Hasil 

pengisian angket sebelum dan sesudah pembelajaran akan dianalisis lebih lanjut 

untuk mengetahui apakah data tersebut normal, homogen, dan memiliki 

perbedaan rata-rata antara kedua kelas. 
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a. Analisis Data Hasil Skala Kemampuan Awal 

Data yang dianalisis dari hasil skala kemampuan awal kemandirian belajar 

siswa yaitu uji normalitas data, uji homogenitas variansi, dan uji perbedaan rata-

rata. Sebelum melakukan pengujian tersebut, data skala kemampuan awal yang 

telah diisi oleh siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diolah terlebih 

dahulu, yaitu dengan menghitung setiap skor yang diperoleh pada setiap item 

pernyataan. Pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.12 

Data Skala Kemampuan Awal Kemandirian Belajar Siswa  

Kelas Eksperimen  

No. Kode Siswa Skor Perolehan 

1 Siswa 1 73 

2 Siswa 2 72 

3 Siswa 3 76 

4 Siswa 4 71 

5 Siswa 5 67 

6 Siswa 6 70 

7 Siswa 7 72 

8 Siswa 8 63 

9 Siswa 9 64 

10 Siswa 10 60 

11 Siswa 11 68 

12 Siswa 12 67 

13 Siswa 13 73 

14 Siswa 14 62 

15 Siswa 15 54 

16 Siswa 16 68 

17 Siswa 17 69 

18 Siswa 18 75 

19 Siswa 19 77 

20 Siswa 20 67 

21 Siswa 21 60 

22 Siswa 22 66 

23 Siswa 23 75 

24 Siswa 24 66 

25 Siswa 25 75 

26 Siswa 26 71 

27 Siswa 27 65 

28 Siswa 28 74 

29 Siswa 29 71 

30 Siswa 30 72 

31 Siswa 31 74 

Jumlah 2137 

Rata-rata 68,94 

Simpangan Baku 5,44 
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Tabel 4.13 

Data Skala Kemampuan AwalKemandirian Belajar Siswa  

Kelas Kontrol 

No. Kode Siswa Skor Perolehan 

1 Siswa 1 67 

2 Siswa 2 62 

3 Siswa 3 67 

4 Siswa 4 59 

5 Siswa 5 64 

6 Siswa 6 65 

7 Siswa 7 66 

8 Siswa 8 70 

9 Siswa 9 70 

10 Siswa 10 67 

11 Siswa 11 55 

12 Siswa 12 75 

13 Siswa 13 67 

14 Siswa 14 77 

15 Siswa 15 74 

16 Siswa 16 75 

17 Siswa 17 64 

18 Siswa 18 63 

19 Siswa 19 76 

20 Siswa 20 57 

21 Siswa 21 70 

22 Siswa 22 69 

23 Siswa 23 58 

24 Siswa 24 70 

25 Siswa 25 66 

26 Siswa 26 64 

27 Siswa 27 51 

28 Siswa 28 61 

29 Siswa 29 49 

30 Siswa 30 67 

31 Siswa 31 53 

32 Siswa 32 67 

Jumlah 2085 

Rata-rata 65,16 

Simpangan Baku 7,10 
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Sementara untuk mengetahui skor tertinggi, skor terendah, rata-rata skor, 

dan simpangan baku kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Data Skala Kemampuan Awal Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N 
Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 

Rata-rata 

Skor 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 54 77 68,94 5,44 

Kontrol 32 49 77 65,16 7,10 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam rentang skor 1-86, 

skor terendah dari kelas eksperimen yaitu 54 dan skor terendah dari kelas kontrol 

yaitu 49. Sementara skor tertinggi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kesamaan yaitu 77. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor kelas kontrol. Rata-rata skor 

kelas eksperimen adalah 68,94 dengan simpangan baku 5,44 dan rata-rata skor 

kelas kontrol adalah 65,16 dengan simpangan baku 7,10. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data skala kemampuan awal kemandirian belajar siswa berdistribusi normal atau 

tidak. Perhitungan uji ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan SPSS 16.0 for Windows. Hipotesis yang berlaku untuk uji normalitas data 

yaitu. 

H0 = Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 

H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  = 0,05 yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) < , maka H0 ditolak.  

 Hasil perhitungan uji normalitas data skala kemampuan awal kemandirian 

belajar siswa dengan rumus Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

 



110 
 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Awal 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Data Skala 

Awal 

Eksperimen .132 31 .183 

Kontrol .123 32 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction   

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data skala 

kemampuan awal kemandirian belajar kelas eksperimen yaitu 0,183. Hal ini 

berarti P-value (Sig.) . Dengan demikian H0  diterima, sehingga data tersebut 

berdistribusi normal. Hal sama yang diperoleh kelas kontrol yaitu dengan hasil uji 

normalitas sebesar 0,200 yang menunjukkan berarti P-value (Sig.) , sehingga 

H0 diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Berikut ini merupakan gambar 

histogram normalitas data skala kemampuan awal kemandirian belajar siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Awal  

Kemandirian BelajarSiswa Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.6 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Awal  

Kemandirian BelajarSiswa Kelas Kontrol 

Perhitungan selanjutnya yaitu uji homogenitas variansi dan uji perbedaan 

rata-rata. Apabila hasil perhitungan uji homogenitas menunjukkan bahwa kedua 

kelompok berasal dari sampel homogen maka perhitungan selanjutnya yaitu uji 

beda rata-rata dengan uji-t. Tetapi apabila kelompok tersebut berasal dari sampel 

yang tidak homogen maka selanjutnya melakukan uji perbedaan rata-rata dengan 

uji non-parametrik Mann Whitney (uji-U). 

2) Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas variansi data skala kemampuan awal kemandirian belajar 

dilakukan dengan menggunakan rumus uji-F. Perhitungan uji ini juga dibantu 

dengan SPSS 16.0 for Windows dengan taraf signifikasi yaitu  0,05. 

Sementara hipotesis yang berlaku yaitu sebagai berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel 

(homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel (tidak 

homogen). 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0 ditolak.  
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Hasil perhitungan uji homogenitas variansi kelas eksperimen dan kelas 

kontrol data skala kemampuan awal dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Skala Kemampuan Awal 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for Equality of 

Variances 

  

F Sig.   

Data Skala Awal Equal variances assumed 1.185 .281 

Equal variances not 

assumed 

  

 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai uji homogenitas variansi data skala 

kemampuan awal kemandirian belajar siswakelas eksperimen dan kelas kontrol 

yaitu 0,281. Hal ini berarti P-value (Sig.) , sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan kelompok yang berasal 

dari sampel homogen. Perhitungan selanjutnya yaitu uji perbedaan rata-rata. 

3) Uji Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata kemampuan awal kemandirian belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian ini menggunakan rumus uji-t, karena 

kedua sampel merupakan sampel bebas, memiliki data yang berdistribusi normal 

dan homogen. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu  = 0,05 dan hipotesis 

yang digunakan untuk kemandirian belajar siswa adalah sebagai berikut. 

= Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 = Terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Sementara kriteria pengujiannya adalah  diterima apabila P-value (sig-2 

tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-2 tailed) 0,05. Hasil perhitungan 

uji perbedaan rata-rata dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Data Skala Kemampuan Awal 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Data  

Skala Awal 

Equal variances 

assumed 
2.365 61 .021 3.779 1.598 .584 6.974 

Equal variances 

not assumed 
2.375 57.951 .021 3.779 1.591 .594 6.964 

Nilai uji perbedaan rata-rata data skala kemampuan awal kemandirian 

belajar siswa pada kedua kelas yaitu 0,021. Hal ini berarti P-value (sig-2 

tailed)<0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian H1 diterima yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar siswa antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa 

mengenai sikap mandiri dalam belajar pada kelas eksperimen dan kontrol 

memiliki perbedaan rata-rata. Apabila dilihat dari rata-rata skor maka dapat 

dikatakan bahwa siswa pada kelas eksperimen memiliki kemampuan awal 

kemandirian belajar yang lebih baik bila dibandingkan dengan kemampuan awal 

kemandirian belajar yang dimiliki siswa kelas kontrol. 

b. Analisis Data Hasil Skala Kemampuan Akhir 

Setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran sebanyak tiga kali, 

selanjutnya siswa diminta untuk mengisi angket mengenai kemandirian belajar. 

Setiap item pernyataan pada angket tersebut sama dengan angket sebelumnya.  

Tujuan diberinya angket setelah kegiatan pembelajaran yaitu untuk mengetahui 

apakah kemandirian belajar siswa meningkat dari kemampuan awalnya, tetap saja, 

atau menurun. Data hasil skala kemampuan akhir tersebut selanjutnya dianalisis 

yaitu melakukan uji normalitas data, uji homogenitas variansi, dan uji perbedaan 

rata-rata. Hasil pengolahan data skala kemampuan akhir kemandirian belajar 

siswakelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.18. Sementara hasil pengolahan 

data skala kemampuan akhir kemandirian belajar siswa pada kelas kontrol dapat 

dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.18 

Data Skala Kemampuan Akhir Kemandirian Belajar Siswa  

Kelas Eksperimen  

No. Kode Siswa 
Skor 

Perolehan 

1 Siswa 1 83 

2 Siswa 2 82 

3 Siswa 3 80 

4 Siswa 4 79 

5 Siswa 5 78 

6 Siswa 6 80 

7 Siswa 7 80 

8 Siswa 8 74 

9 Siswa 9 80 

10 Siswa 10 77 

11 Siswa 11 74 

12 Siswa 12 70 

13 Siswa 13 80 

14 Siswa 14 76 

15 Siswa 15 67 

16 Siswa 16 75 

17 Siswa 17 80 

18 Siswa 18 78 

19 Siswa 19 83 

20 Siswa 20 73 

21 Siswa 21 75 

22 Siswa 22 78 

23 Siswa 23 83 

24 Siswa 24 75 

25 Siswa 25 81 

26 Siswa 26 76 

27 Siswa 27 75 

28 Siswa 28 82 

29 Siswa 29 79 

30 Siswa 30 79 

31 Siswa 31 80 

Jumlah 2412 

Rata-rata 77,81 

Simpangan Baku 3,80 
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Tabel 4.19 

Data Skala Kemampuan AkhirKemandirian Belajar Siswa 

Kelas Kontrol 

No Kode Siswa Skor Perolehan 

1 Siswa 1 71 

2 Siswa 2 74 

3 Siswa 3 72 

4 Siswa 4 75 

5 Siswa 5 78 

6 Siswa 6 69 

7 Siswa 7 73 

8 Siswa 8 75 

9 Siswa 9 75 

10 Siswa 10 76 

11 Siswa 11 70 

12 Siswa 12 79 

13 Siswa 13 73 

14 Siswa 14 82 

15 Siswa 15 78 

16 Siswa 16 79 

17 Siswa 17 70 

18 Siswa 18 76 

19 Siswa 19 80 

20 Siswa 20 68 

21 Siswa 21 76 

22 Siswa 22 72 

23 Siswa 23 62 

24 Siswa 24 76 

25 Siswa 25 73 

26 Siswa 26 77 

27 Siswa 27 74 

28 Siswa 28 76 

29 Siswa 29 66 

30 Siswa 30 73 

31 Siswa 31 67 

32 Siswa 32 75 

Jumlah 2360 

Rata-rata 73,75 

Simpangan Baku 4,34 
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Skor terendah, skor tertinggi, rata-rata skor dan simpangan baku pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dengan jelas dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.20 

Data Skala Kemampuan AkhirKemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N 
Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 

Rata-rata 

Skor 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 67 83 77,81 3,80 

Kontrol 32 62 82 73,75 4,34 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor perolehan yang 

terdapat di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dalam rentang 

skor 1-86, kelas eksperimen memperoleh hasil bahwa nilai terendah sebesar 67, 

nilai tertinggi sebesar 83, dan rata-rata skor yaitu 77,81 dengan simpangan baku 

3,80. Sementara pada kelas kontrol diperoleh hasil bahwa skor terendah sebesar 

62, skor tertinggi sebesar 82, dan rata-rata skor yaitu 73,75 dengan simpangan 

baku 4,34. Apabila hasil data skala kemampuan awal kemandirian belajar siswa 

dibandingkan dengan hasil skala kemampuan akhir kemandirian belajar 

siswamaka dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kontrol mengalami peningkatan setelah siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

a) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov dan perhitungannya dibantu dengan SPSS 16.0 for Windows. Taraf 

signifikansi yang berlaku yaitu  = 0,05 dan hipotesis yang berlaku untuk uji 

normalitas data yaitu. 

H0 = Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 

H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) < , maka H0 ditolak.  

 Hasil perhitungan uji normalitas data skala kemampuan akhir kemandirian 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Data Skala 

Akhir 

Eksperimen .139 31 .129 

Kontrol .119 32 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction   

Tabel di atas menunjukkan bahwa normalitas data skala kemampuan akhir 

kemandirian belajar siswa kelas eksperimen yaitu sebesar 0,129. Hal ini berarti P-

value (sig.) , sehingga H0 diterima. Sementara untuk kelas kontrol 

perhitungan normalitas yaitu 0,200. Hal ini berarti P-value (sig.) , sehingga H0 

diterima. Jadi dapat disimpulkan, data skala kemampuan akhir kemandirian 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Histogram dari hasil uji normalitas data skala kemampuan akhir 

kemandirian belajar kedua kelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 4.7 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.8 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data Skala Kemampuan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Kontrol 

b) Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas variansi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah data skala kemampuan akhir kemandirian belajar siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berasal dari kelompok sampel yang homogen atau tidak 

homogen. Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas variansi yaitu uji-F yang 

perhitungannya dibantu menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Taraf signifikansi 

yang digunakan yaitu  0,05. Sementara hipotesis yang berlaku yaitu sebagai 

berikut. 

H0= Tidak terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel 

(homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel (tidak 

homogen). 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (Sig.) , maka H0 ditolak.  

Hasil perhitungan uji homogenitas variansi data skala kemampuan akhir 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Skala Kemampuan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for Equality of 

Variances 

  

F Sig.   

Data Skala Akhir Equal variances assumed .281 .598 

Equal variances not 

assumed 

  

Hasil uji homogenitas variansi data skala kemampuan akhir kemandirian 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebesar 0,598. Hal ini 

berarti P-value (Sig.) . Dengan demikian H0 diterima, sehingga kedua 

kelompok tersebut merupakan kelompok yang berasal dari sampel homogen.  

c) Uji Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki perbedaan rata-rata atau tidak. Uji perbedaan rata-rata yang 

digunakan yaitu uji-t, karena kedua sampelnya bebas, kedua data skala 

kemampuan akhir berdistribusi normal dan homogen. Hipotesis yang berlaku 

untuk perhitungan ini yaitu. 

= Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 = Terdapat perbedaan rata-rata kemandirian belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Sementara kriteria pengujian dengan taraf siginifikasi  = 0,05  adalah  

diterima apabila P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-2 

tailed) 0,05. Hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata data skala kemampuan 

akhir kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

bantuan SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Data Skala Kemampuan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Data Skala 

Akhir 

Equal variances 

assumed 
3.942 61 .000 4.056 1.029 1.999 6.114 

Equal variances 

not assumed 
3.951 60.389 .000 4.056 1.027 2.003 6.110 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji perbedaan rata-

rata data skala kemampuan akhirkemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti P-value (sig-2 tailed) 0,05. Dengan 

demikian H0 ditolak, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata kemandirian belajar antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

kelas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada 

kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan open-ended secara signifikan 

lebih mampu meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Kuantitatif 

a. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis di Kelas 

Eksperimen (Uji Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 1) 

Rumusan masalah nomor 1, akan diuji seberapa besar pengaruh 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran materi pengukuran panjang dengan 

menggunakan pendekatan open-ended. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan 

yaitu uji-t sampel terikat, karena data pretest dan data posttest kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut. 
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= Pendekatan open-ended tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada 

materi pengukuran panjang. 

= Pendekatan open-ended memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi 

pengukuran panjang. 

 Kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  0,05 yaitu H0  

diterima jika nilai P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-

2 tailed) 0,05. Berikut ini hasil perhitungan uji-t dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows. 

Tabel 4.24 

Analisis Uji-t Sampel Terikat Data Pretest dan Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis pada Kelas Eksperimen 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Nilai Pretest –  

Nilai Posttest 

Eksperimen 

-4.86797E1 14.14439 2.54041 -53.86788 -43.49147 -19.162 30 .000 

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa hasil perhitungan perbedaan rata-rata data 

pretest dan data posttest pada kelas eksperimen dengan menggunakan uji-t sampel 

terikat diperoleh nilai P-value (sig-2 tailed) = 0,000. Hasil yang diperoleh tersebut 

menunjukkan P-value (sig-2 tailed) kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada materi pengukuran panjang.  

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended terhadap peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa pada kelas eksperimen yaitu melalui perhitungan 

koefisien determinasi. Perhitungan tersebut dapat dilakukan apabila diketahui 

nilai korelasi antara pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah 

 



122 
 

 

matematis pada kelas eksperimen. Nilai korelasi tersebut dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.25 

Korelasi Nilai Pretest dan Posttest  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Nilai Pretest Eksperimen & 

Nilai Posttest Eksperimen 
31 .483 .006 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa korelasi nilai pretest dan 

posttest kemampuan pemecahan masalah matematis kelas eksperimen yaitu 

sebesar 0,483. Selanjutnya, hasil korelasi tersebut dikuadratkan dan dikali 100% 

untuk mengetahui nilai koefisien determinasinya. Berikut ini perhitungan 

koefisien determinasi. 

KD = r
2

100% 

 = (0,483)
2

100% 

 = 23,33% 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran pengukuran 

panjang melalui pendekatan open-ended memberikan kontribusi sebesar 23,33% 

terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa mengalami peningkatan selain disebabkan oleh pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended, tetapi sebesar 76,67% disebabkan juga oleh faktor-faktor 

lainnya.  

b. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis di Kelas 

Kontrol (Uji Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 2) 

Rumusan masalah nomor 2, akan diuji seberapa besar pengaruh 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran materi pengukuran panjang dengan 

menggunakan pendekatan konvensional. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan 

yaitu uji non-parametrik Wilcoxon karena sampel terikat dan hanya ada salahsatu 
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data yang berdistribusi normal yaitu data posttest. Hipotesis yang berlaku untuk 

perhitungan ini yaitu. 

H0 = Pendekatan konvensional tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatankemampuan pemecahan masalah matematis pada 

materi pengukuran panjang. 

H1= Pendekatan konvensional memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi 

pengukuran panjang. 

 Kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  0,05 yaitu H0  

diterima jika nilai P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-

2 tailed) 0,05. Berikut ini hasil perhitungan uji-U dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows. 

Tabel 4.26 

Analisis Uji NonparametrikWilcoxon Data Pretest dan Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis pada Kelas Kontrol 

 Posttest – Pretest 

Z -4.941
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Hasil perhitungan uji non-parametrik Wilcoxon data pretest dan data 

posttest yang diperoleh dari perhitungan di atas yaitu 0,000. Hasil yang diperoleh 

tersebut menunjukkan P-value (sig-2 tailed) 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan konvensional dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada materi pengukuran panjang.  

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki 

siswa dapat berasal dari adanya kontribusi kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya, maka 

harus diketahui korelasi nilai pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada kelas kontrol. Korelasi tersebut dapat diketahui melalui 
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perhitungan korelasi Spearman karena salahsatu datanya berdistribusi tidak 

normal. Hasil perhitungan korelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.27 

Korelasi Nilai Pretest dan Posttest  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Kontrol 

   Pretest Kontrol Posttest Kontrol 

Spearman's rho Pretest Kontrol Correlation 

Coefficient 
1.000 .542

**
 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 32 32 

Posttest Kontrol Correlation 

Coefficient 
.542

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi nilai pretest dan posttest 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas kontrol yaitu 0,542. 

Nilai korelasi tersebut selanjutnya dikuadratkan dan dikali 100% sebagai hasil 

perhitungan koefisien determinasi. Perhitungan tersebut yaitu sebagai berikut. 

KD = r
2

100% 

 = (0,542)
2

100% 

 = 29,38% 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

pengukuran panjang dengan pendekatan konvensional memberikan kontribusi 

sebesar 29,38% terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa pada kelas kontrol. Sementara, sisanya sebesar 70,62% peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 

c. Perbedaan Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

(Uji Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 3) 

Sebelum menjawab uji rumusan masalah nomor 3, langkah yang perlu 

dilakukan yaitu melakukan analisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
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matematis dan analisis perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Berikut ini merupakan uraian kedua analisis tersebut. 

1) Analisis Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui 

perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemandirian belajar antara siswa yang belajar dengan pendekatan open-ended dan 

siswa yang belajar dengan pendekatan konvensional pada materi pengukuran 

panjang. Secara umum, baik pada kelas eksperimen mau pun kelas kontrol 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan rata-

rata skor pretest ke rata-rata skor posttest, seperti yang tampak pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Rata-rata Skor Pretest dan Posttest 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Hasil data pretest dan data posttest kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya melakukan 

perhitungan gain yang ternormaisasi. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 

kualitas peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan gain ternormalisasi secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Pretest Posttest

5,71

32,48

2,44

26,50

Eksperimen Kontrol
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Tabel 4.28 

Data Gain Ternormalisasi  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Eksperimen 

No Kode Siswa Skor Pretest Skor Posttest N-Gain Interpretasi 

1 Siswa 1 12 49 0,86 Tinggi 

2 Siswa 2 12 45 0,77 Tinggi 

3 Siswa 3 11 38 0,61 Sedang 

4 Siswa 4 12 37 0,58 Sedang 

5 Siswa 5 6 36 0,61 Sedang 

6 Siswa 6 11 45 0,77 Tinggi 

7 Siswa 7 2 34 0,60 Sedang 

8 Siswa 8 8 29 0,45 Sedang 

9 Siswa 9 2 41 0,74 Tinggi 

10 Siswa 10 4 35 0,61 Sedang 

11 Siswa 11 6 25 0,39 Sedang 

12 Siswa 12 2 11 0,17 Rendah 

13 Siswa 13 5 34 0,58 Sedang 

14 Siswa 14 2 25 0,43 Sedang 

15 Siswa 15 2 24 0,42 Sedang 

16 Siswa 16 4 29 0,49 Sedang 

17 Siswa 17 1 27 0,48 Sedang 

18 Siswa 18 10 20 0,22 Rendah 

19 Siswa 19 9 46 0,80 Tinggi 

20 Siswa 20 6 23 0,35 Sedang 

21 Siswa 21 5 33 0,56 Sedang 

22 Siswa 22 4 36 0,63 Sedang 

23 Siswa 23 5 41 0,72 Tinggi 

24 Siswa 24 6 26 0,41 Sedang 

25 Siswa 25 7 37 0,63 Sedang 

26 Siswa 26 5 24 0,38 Sedang 

27 Siswa 27 5 24 0,38 Sedang 

28 Siswa 28 2 42 0,75 Tinggi 

29 Siswa 29 9 38 0,63 Sedang 

30 Siswa 30 0 25 0,45 Sedang 

31 Siswa 31 2 28 0,49 Sedang 

Jumlah 16,96   

  

  

Rata-rata 0,55 

Simpangan Baku 0,17 
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Tabel 4.29 

Data Gain Ternormalisasi  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kelas Kontrol 

No Kode Siswa Skor Pretest Skor Posttest N-Gain Interpretasi 

1 Siswa 1 1 11 0,19 Rendah 

2 Siswa 2 1 34 0,61 Sedang 

3 Siswa 3 2 15 0,25 Rendah 

4 Siswa 4 5 35 0,60 Sedang 

5 Siswa 5 8 35 0,57 Sedang 

6 Siswa 6 1 16 0,28 Rendah 

7 Siswa 7 0 22 0,40 Sedang 

8 Siswa 8 2 35 0,62 Sedang 

9 Siswa 9 1 28 0,50 Sedang 

10 Siswa 10 3 27 0,46 Sedang 

11 Siswa 11 1 19 0,33 Sedang 

12 Siswa 12 4 31 0,53 Sedang 

13 Siswa 13 3 28 0,48 Sedang 

14 Siswa 14 5 44 0,78 Sedang 

15 Siswa 15 4 34 0,59 Sedang 

16 Siswa 16 4 22 0,35 Sedang 

17 Siswa 17 2 14 0,23 Rendah 

18 Siswa 18 4 31 0,53 Sedang 

19 Siswa 19 1 30 0,54 Sedang 

20 Siswa 20 0 21 0,38 Sedang 

21 Siswa 21 3 33 0,58 Sedang 

22 Siswa 22 1 11 0,19 Rendah 

23 Siswa 23 2 15 0,25 Rendah 

24 Siswa 24 0 30 0,55 Sedang 

25 Siswa 25 1 33 0,59 Sedang 

26 Siswa 26 6 33 0,55 Sedang 

27 Siswa 27 1 22 0,39 Sedang 

28 Siswa 28 0 21 0,38 Sedang 

29 Siswa 29 0 25 0,45 Sedang 

30 Siswa 30 0 23 0,42 Sedang 

31 Siswa 31 0 24 0,44 Sedang 

32 Siswa 32 12 46 0,79 Tinggi 

Jumlah 14,78 

 

Rata-rata 0,46 

Simpangan Baku 0,16 
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Berdasarkan hasil perhitungan gain ternormalisasi di atas diperoleh hasil 

bahwa secara keseluruhan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tergolong pada pada kriteria 

sedang atau nilainya berada antara 0,3 sampai 0,7. Jika dilihat dari peningkatan 

masing-masing kelas, pada kelas eksperimen terdapat tujuh siswa yang nilai 

peningkatannya tergolong tinggi yaitu nilai g > 0,7, terdapat 22 siswa yang nilai 

peningkatannya tergolong sedang yakni 0,3 < g  0,7, dan terdapat dua siswa 

yang nilai peningkatannya tergolong rendah yakni g  0,3. 

Sementara peningkatan yang terjadi pada kelas kontrol yaitu terdapat dua 

siswa yang nilai peningkatannya tergolong tinggi, 24 siswa tergolong sedang, dan 

enam siswa yang tergolong rendah. Hasil pehitungan gain kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Analisis Perbedaan Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan gain ternormalisasi mengenai peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dapat diketahui siswa yang memperoleh nilai gain tertinggi, nilai 

gain terendah, rata-rata nilai gain, dan simpangan baku pada tabel di bawah ini. 

 

23%

71%

6%

Kelas Eksperimen

Tinggi Sedang Rendah

6%

75%

19%

Kelas Kontrol

Tinggi Sedang Rendah

Gambar 4.10 

Hasil Perhitungan N-Gain 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis 

 Kelas Eksperimen 
 

Gambar 4.11 

Hasil Perhitungan N-Gain 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis 

 Kelas Kontrol 
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Tabel 4.30 

Statistik Nilai Gain Ternormalisasi  

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Rata-rata 

Nilai 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 0,17 0,86 0,55 0,17 

Kontrol 32 0,19 0,79 0,46 0,16 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai terendah yang 

diperoleh siswa pada kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

eksperimen. Nilai terendah pada kelas kontrol yaitu 0,19 dan nilai terendah pada 

kelas eksperimen yaitu 0,17. Sementara nilai tertinggi, rata-rata nilai, dan 

simpangan baku yang diperoleh kelas eksperimen lebih tinggi daripada yang 

diperoleh kelas kontrol. Nilai tertinggi pada kelas eksperimen yaitu 0,86, dengan 

rata-rata nilai 0,55, dan simpangan baku sebesar 0,17. Nilai tertinggi pada kelas 

kontrol yaitu 0,79, dengan rata-rata nilai 0,46, dan simpangan baku 0,16. 

Perhitungan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu uji normalitas data 

gain ternormalisasi, uji homogenitas variansi, dan uji perbedaan rata-rata. 

Penjelasan mengenai perhitungan uji tersebut dan interpretasinya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan SPSS 16.0 for Windows. Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut. 

H0= Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 

H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi, α = 0,05 

yaitu jika P-value (sig-2 tailed ) ≥ α, maka H0 diterima. Tetapi jika P-value (sig-2 

tailed)< α, maka H0 ditolak. Hasil perhitungan uji normalitas data gain 

ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.31 

Hasil Uji Normalitas Data Gain Ternormalisasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Gain  

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Eksperimen .093 31 .200
*
 

Kontrol 
.106 32 .200

*
 

a. Lilliefors Significance Correction    

Tabel 4.34 menunjukkan hasil uji normalitas data gain kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kesamaan yaitu 0,200. Hal ini berarti P-value (sig-2 tailed) ≥ α, maka H0 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data gain ternormalisasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Perhitungan hasil uji normalitas data gain pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat disajikan dalam histogram, seperti yang 

tampak pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data N-Gain pada Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.13 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data N-Gain pada Kelas Kontrol 

2) Uji Homogenitas Variansi 

Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas variansi yaitu uji-F yang 

perhitungannya dibantu menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Taraf signifikansi 

yang digunakan yaitu  0,05. Sementara hipotesis yang berlaku yaitu sebagai 

berikut. 

H0= Tidak terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel 

(homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel (tidak 

homogen). 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (sig-2 tailed) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (sig-2 tailed) , maka H0 ditolak.  

Hasil perhitungan uji homogenitas variansi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.32 

Hasil Uji Homogenitas Varians Data GainTernormalisasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for Equality of Variances 

  

F Sig.   

Gain  

Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis 

Equal variances assumed .328 .569 

Equal variances not assumed   
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 Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa uji homogenitas data gain 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu sebesar 0,569. Hal ini berartiP-value (sig-2 tailed) , maka H0  

diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

merupakan sampel yang berasal dari kelompok homogen. 

3) Uji Perbedaan Rata-rata (Uji Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 3) 

Uji hipotesis rumusan masalah nomor 3, akan diuji bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik secara 

signifikan daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

pada materi pengukuran panjang. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan yaitu 

uji-t, karena data gain ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan 

homogen. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu α = 0,05. Sementara rumusan 

hipotesis yang berlaku yaitu sebagai berikut. 

H0 = Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended 

tidak lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan konvensional dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis pada materi pengukuran panjang. 

H1 = Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended 

lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan konvensional dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis pada materi pengukuran panjang. 

Kriteria uji yang berlaku untuk hipotesis tersebut yaitu uji satu arah, 

sehingga jika P-value (sig-1 tailed ) ≥ α, maka H0 diterima. Tetapi jika P-value 

(sig-1 tailed)< α, maka H0 ditolak. Hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji-t dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.33 

Analisis Uji-t Data GainTernormalisasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Gain  

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Equal variances 

assumed 
2.073 61 .042 .08460 .04081 .00300 .16620 

Equal variances 

not assumed 
2.070 60.182 .043 .08460 .04086 .00286 .16633 

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji-t data gain  

ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah matematis memperoleh nilai P-

value (sig-2 tailed) sebesar 0,042. Pengujian yang dilakukan yaitu uji satu arah, 

sehingga nilai P-value (sig-2 tailed) harus dibagi dua, dan hasilnya menjadi P-

value (sig-1 tailed) = 0,021. Hal ini berarti P-value (sig-1 tailed) < α, sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik secara 

signifikan daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

pada materi pengukuran panjang. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata data gain 

ternormalisasikedua kelas tersebut yang menunjukkan rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata data gainternormalisasi kelas 

kontrol.  

d. Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa di Kelas Eksperimen (Uji 

Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 4) 

Rumusan masalah nomor 4, akan diuji seberapa besar pengaruh 

peningkatan kemandirian belajar siswa kelas eksperimen setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran materi pengukuran panjang dengan menggunakan 

pendekatan open-ended. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan yaitu uji-t sampel 

terikat karena sampelnya terikat, data skala awal dan data skala akhir kemandirian 

belajar siswa kelas eksperimen berdistribusi normal dan homogen. Hipotesis yang 

digunakan yaitu sebagai berikut. 
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H0 = Pendekatan open-ended tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kemandirian belajarsiswa pada materi pengukuran 

panjang. 

H1= Pendekatan open-ended memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan kemandirian belajarsiswa pada materi pengukuran panjang. 

 Kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  0,05 yaitu H0  

diterima jika nilai P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-

2 tailed) 0,05. Berikut ini hasil perhitungan uji-t dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows. 

Tabel 4.34 

Analisis Uji-t Sampel Terikat Data Skala Awal dan Akhir 

Kemandirian Belajar pada Kelas Eksperimen 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Data Skala Awal Eksperime - 

Data Skala Akhir Eksperimen 
-8.871 3.603 .647 -10.193 -7.549 -13.708 30 .000 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji-t 

sampel terikat data skala awal dan data skala akhirkemandirian belajar siswa kelas 

eksperimen yaitu sebesar 0,000. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan P-

value (sig-2 tailed) 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan open-ended dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kemandirian belajar siswa pada materi pengukuran panjang. 

Kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan karena adanya 

kontribusi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi pembelajaran dengan pendekatan open-

ended dapat diketahui melalui hasil perhitungan koefisien determinasi. Namun, 

syarat untuk mengetahui hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu harus 

diketahui nilai korelasi antara data skala awal dengan data skala akhir 

kemandirian belajar. Nilai korelasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.35 

Korelasi Data Skala Awal dan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Data Skala Awal 

Eksperime & Data Skala 

Akhir Eksperimen 

31 .751 .000 

Tabel 4.35 menunjukkan bahwa korelasi antara data skala awal dengan 

data skala akhir kemandirian belajar siswa yaitu sebesar 0,751. Nilai korelasi 

tersebut selanjutnya dikuadratkan dan dikali 100%, sehingga didapatlah nilai 

koefisien determinasi, seperti yang terlihat di bawah ini. 

KD = r
2

100% 

 = (0,751)
2

100% 

 = 56,40% 

 Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa 

sebesar 56,40% pembelajaran dengan pendekatan open-ended memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa pada kelas 

eksperimen. Sementara sisanya yaitu 43,60% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendekatan open-

ended mampu membantu siswa dalam meningkatkan kemandirian belajar. 

e. Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa di Kelas Kontrol (Uji Hipotesis 

Rumusan Masalah Nomor 5) 

Rumusan masalah nomor 5, akan diuji seberapa besar pengaruh 

peningkatan kemandirian belajar siswa kelas kontrol setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran materi pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan yaitu uji-t sampel terikat, 

karena data skala kemampuan awal dan akhir kemandirian belajar siswa pada 

kelas kontrol berdistribusi normal dan homogen. Hipotesis yang berlaku untuk 

perhitungan ini yaitu. 

H0 = Pendekatan konvensional tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa pada materi pengukuran 

panjang. 
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H1= Pendekatan konvensional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan kemandirian belajar siswa pada materi pengukuran panjang. 

Kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  0,05 yaitu H0  

diterima jika nilai P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-

2 tailed) 0,05. Berikut ini hasil perhitungan uji-t dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows. 

Tabel 4.36 

Analisis Uji-t Sampel Terikat Data Skala Awal dan Akhir 

Kemandirian Belajar pada Kelas Kontrol 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Data Skala Awal Kontrol - 

Data Skala Akhir Kontrol 
-8.594 5.079 .898 -10.425 -6.763 -9.571 31 .000 

Tabel 4.36 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji-t sampel terikat data 

skala awal dan akhirkemandirian belajar siswa kelas kontrol yaitu sebesar 0,000. 

Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan P-value (sig-2 tailed) 0,05, sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konvensional dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian belajar siswa pada 

materi pengukuran panjang. 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol yaitu pembelajaran 

pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan konvensional. Dampak 

dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan konvensional memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa. Besarnya kontribusi 

pendekatan konvensional terhadap kemandirian belajar siswa dapat diketahui 

melalui koefisien determinasi. Syarat untuk menghitung nilai koefisien 

determinasi yaitu adanya nilai korelasi antara data skala awal dengan data skala 

akhir kemandirian belajar kelas kontrol. Nilai korelasi tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.37 

Korelasi Data Skala Awal dan Akhir 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Kontrol 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Data Skala Awal 

Kontrol & Data Skala 

Akhir Kontrol 

32 .705 .000 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa nilai korelasi data 

skala awal dan data skala akhir kemandirian belajar siswa kelas kontrol yaitu 

sebesar 0,705. Hasil tersebut dikuadratkan dan dikali 100%, sehingga diperoleh 

nilai koefisien determinasi seperti yang tampak di bawah ini. 

KD = r
2

100% 

 = (0,705)
2

100% 

 = 49,70% 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan 

dari pembelajaran pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan 

konvensional terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa pada kelas kontrol 

yaitu sebesar 49,70%. Sisanya yaitu sebesar 50,30% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. 

f. Perbedaan Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa (Uji Hipotesis 

Rumusan Masalah Nomor 6) 

Sebelum melakukan uji hipotesis rumusan masalah nomor 6, terlebih 

dahulu data skala sikap kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan analisis peningkatan kemandirian belajar siswa dan analisis 

perbedaan peningkatan kemandirian belajar siswa. Berikut ini merupakan uraian 

kedua analisis tersebut. 

1) Analisis Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa 

Secara umum, baik pada kelas eksperimen mau pun kelas kontrol 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan setelah siswa pada kedua kelas 

tersebut mendapatkan kegiatan pembelajaran sebanyak tiga pertemuan. Meskipun 

peningkatan antara kedua kelas tersebut berbeda. Hal ini disebabkan, karena 

perlakuan yang diberikan pada kedua kelas tersebut berbeda. Kelas eksperimen 
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menggunakan pembelajaran dengan pendekatan open-ended, dan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan konvensional.Peningkatan dari 

rata-rata skor data awalmenuju rata-rata skor data akhir kemandirian belajar dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Rata-rata Skor Data Awal dan Data Akhir  

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Setelah itu, dilakukan perhitungan gain ternormalisasi terhadap hasil data 

skala kemampuan awal dan skala kemampuan akhir kemandirian belajar siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan gain ternormalisasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas peningkatan kemandirian 

belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Peningkatan kemandirian belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

perhitungan gain ternormalisasi tersebut dapat termasuk interpretasi rendah, 

sedang, dan tinggi. Untuk mengetahui hasil perhitungan gain ternormalisasi 

kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.38 

Data Gain Ternormalisasi  

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No Kode Siswa Skor Awal Skor Akhir N-Gain Interpretasi 

1 Siswa 1 73 83 0,77 Tinggi 

2 Siswa 2 72 82 0,71 Tinggi 

3 Siswa 3 76 80 0,40 Sedang 

4 Siswa 4 71 79 0,53 Sedang 

5 Siswa 5 67 78 0,58 Sedang 

6 Siswa 6 70 80 0,63 Sedang 

7 Siswa 7 72 80 0,57 Sedang 

8 Siswa 8 63 74 0,48 Sedang 

9 Siswa 9 64 80 0,73 Tinggi 

10 Siswa 10 60 77 0,65 Sedang 

11 Siswa 11 68 74 0,33 Sedang 

12 Siswa 12 67 70 0,16 Rendah 

13 Siswa 13 73 80 0,54 Sedang 

14 Siswa 14 62 76 0,58 Sedang 

15 Siswa 15 54 67 0,41 Sedang 

16 Siswa 16 68 75 0,39 Sedang 

17 Siswa 17 69 80 0,65 Sedang 

18 Siswa 18 75 78 0,27 Rendah 

19 Siswa 19 77 83 0,67 Sedang 

20 Siswa 20 67 73 0,32 Sedang 

21 Siswa 21 60 75 0,58 Sedang 

22 Siswa 22 66 78 0,60 Sedang 

23 Siswa 23 75 83 0,73 Tinggi 

24 Siswa 24 66 75 0,45 Sedang 

25 Siswa 25 75 81 0,55 Sedang 

26 Siswa 26 71 76 0,33 Sedang 

27 Siswa 27 65 75 0,48 Sedang 

28 Siswa 28 74 82 0,67 Sedang 

29 Siswa 29 71 79 0,53 Sedang 

30 Siswa 30 72 79 0,50 Sedang 

31 Siswa 31 74 80 0,50 Sedang 

Jumlah 16,27   

  

  

Rata-rata 0,52 

Simpangan Baku 0,15 
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Tabel 4.39 

Data Gain Ternormalisasi 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No Kode Siswa Skor Awal Skor Akhir N-Gain Interpretasi 

1 Siswa 1 67 71 0,21 Rendah 

2 Siswa 2 62 74 0,50 Sedang 

3 Siswa 3 67 72 0,26 Rendah 

4 Siswa 4 59 75 0,59 Sedang 

5 Siswa 5 64 78 0,64 Sedang 

6 Siswa 6 65 69 0,19 Rendah 

7 Siswa 7 66 73 0,35 Sedang 

8 Siswa 8 70 75 0,31 Sedang 

9 Siswa 9 70 75 0,31 Sedang 

10 Siswa 10 67 76 0,47 Sedang 

11 Siswa 11 55 70 0,48 Sedang 

12 Siswa 12 75 79 0,36 Sedang 

13 Siswa 13 67 73 0,32 Sedang 

14 Siswa 14 77 82 0,56 Sedang 

15 Siswa 15 74 78 0,33 Sedang 

16 Siswa 16 75 79 0,36 Sedang 

17 Siswa 17 64 70 0,27 Rendah 

18 Siswa 18 63 76 0,57 Sedang 

19 Siswa 19 76 80 0,40 Sedang 

20 Siswa 20 57 68 0,38 Sedang 

21 Siswa 21 70 76 0,38 Sedang 

22 Siswa 22 69 72 0,18 Rendah 

23 Siswa 23 58 62 0,14 Rendah 

24 Siswa 24 70 76 0,38 Sedang 

25 Siswa 25 66 73 0,35 Sedang 

26 Siswa 26 64 77 0,59 Sedang 

27 Siswa 27 51 74 0,66 Sedang 

28 Siswa 28 61 76 0,60 Sedang 

29 Siswa 29 49 66 0,46 Sedang 

30 Siswa 30 67 73 0,32 Sedang 

31 Siswa 31 53 67 0,42 Sedang 

32 Siswa 32 67 75 0,42 Sedang 

Jumlah 12,76   

  

  

Rata-rata 0,40 

Simpangan Baku 0,14 
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Hasil perhitungan gain ternormalisasi menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan peningkatan kemandirian belajar pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tergolong pada kriteria sedang. Jika dilihat dari peningkatan masing-

masing kelas, pada kelas eksperimen terdapat empat siswa yang nilai 

peningkatannya tergolong tinggi yaitu nilai g > 0,7, terdapat 25 siswa yang nilai 

peningkatannya tergolong sedang yakni 0,3 < g  0,7, dan terdapat dua siswa 

yang nilai peningkatannya tergolong rendah yakni g  0,3. 

Sementara peningkatan yang terjadi pada kelas kontrol yaitu tidak ada 

siswa yang tergolong pada kriteria tinggi, 26 siswa tergolong sedang, dan 6 siswa 

yang tergolong rendah. Hasil pehitungan gain kemandirian belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.15 

Hasil Perhitungan N-Gain Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen 

 

Gambar 4.16 

Hasil Perhitungan N-Gain Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Kontrol 
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Tinggi Sedang Rendah

0%

81%

19%

Kelas Kontrol

Tinggi Sedang Rendah
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2) Analisis Perbedaan Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan gain ternormalisasi mengenai peningkatan 

kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat 

diketahui siswa yang memperoleh nilai gain tertinggi, nilai gain terendah, rata-

rata nilai gain, dan simpangan baku seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.40 

Statistik Nilai Gain Ternormalisasi 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Rata-rata 

Nilai 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 31 0,16 0,77 0,52 0,15 

Kontrol 32 0,14 0,66 0,40 0,14 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai terendah, nilai 

tertinggi, rata-rata nilai, dan simpangan baku yang diperoleh kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh kelas kontrol. Kelas eksperimen 

memperoleh nilai terendah yaitu 0,16, nilai tertinggi sebesar 0,77, rata-rata nilai 

yaitu 0,52 dengan simpangan baku 0,15. Sementara pada kelas kontrol diperoleh 

nilai terendah yaitu 0,14, nilai tertinggi sebesar 0,66, rata-rata nilai yaitu 0,40 

dengan simpangan baku 0,14. 

Perhitungan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu uji normalitas data 

gain ternormalisasi, uji homogenitas variansi, dan uji perbedaan rata-rata. 

Penjelasan mengenai perhitungan uji tersebut dan interpretasinya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data gain kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam melakukan 

perhitungan uji normalitas data yaitu sebagai berikut. 

H0= Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 

H1= Data berasal dari sampel yang berdistribusi tidak normal. 

Sementara kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi, α = 0,05 

yaitu jika P-value (sig-2 tailed ) ≥ α, maka H0 diterima. Tetapi jika P-value (sig-2 
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tailed)< α, maka H0 ditolak. Hasil perhitungan uji normalitas data gain 

ternormalisasi mengenai kemandirian belajar siswa dengan rumus Kolmogorov-

Smirnov pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.41 

Hasil Uji Normalitas Data Gain Ternormalisasi 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Gain Kemandirian 

Belajar Siswa 

Eksperimen .093 31 .200
*
 

Kontrol .116 32 .200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction    

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas data 

gain kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kesamaan yaitu sebesar 0,200. Hasil pada kedua kelas tersebut menunjukkan 

bahwa P-value (sig-2 tailed) ≥ α. Hal ini berarti H0 diterima, sehingga data gain 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Normalitas data gain kemandirian belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat disajikan dalam bentuk histogram, seperti yang tampak pada 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.17 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data N-Gain  

Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.18 

Histogram Hasil Uji Normalitas Data N-Gain  

Kelas Kontrol 

2) Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas variansi yang digunakan yaitu uji-F. Perhitungan uji 

tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Hipotesis yang 

berlaku untuk perhitungan uji homogenitas variansi dengan taraf signifikansi,  = 

0,05 yaitu sebagai berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel 

(homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan variansi antara kedua kelompok sampel (tidak 

homogen). 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (sig-2 tailed) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (sig-2 tailed) , maka H0 ditolak.  

Hasil perhitungan uji homogenitas variansi data gain ternormalisasi 

kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 4.42. 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

Tabel 4.42 

Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Gain Ternormalisasi 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Gain  

Kemandirian Belajar Siswa 

Equal variances assumed .074 .786 

Equal variances not assumed 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa hasil uji homogenitas variansi 

data gain kemandirian belajar dengan uji-F yaitu 0,786. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa P-value (sig-2 tailed) , sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa data gain kemandirian belajar siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan kelompok yang berasal dari 

sampel homogen. 

3) Uji Perbedaan Rata-rata (Uji Hipotesisi Rumusan Masalah Nomor 6) 

Uji hipotesis rumusan masalah nomor 6, akan diuji bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik secara 

signifikan daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

konvensional dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada materi 

pengukuran panjang. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan yaitu uji-t, karena 

data gain ternormalisasi yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal dan homogen. Perhitungan tersebut dibantu dengan SPSS 

16.0 for Windows. Hipotesis yang digunakan dengan taraf signifikansi, α = 0,05 

yaitu sebagai berikut. 

H0 = Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended 

tidak lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan konvensional dalam meningkatkan kemandirian 

belajar siswa pada materi pengukuran panjang. 

H1 = Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan open-ended 

lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan konvensional dalam meningkatkan kemandirian 

belajar siswa pada materi pengukuran panjang. 
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Kriteria uji yang berlaku untuk rumusan hipotesis yang digunakan yaitu uji 

satu arah, sehingga jika P-value (sig-1 tailed ) ≥ α, maka H0 diterima. Tetapi jika 

P-value (sig-1 tailed)< α, maka H0 ditolak. Hasil perhitungan uji beda rata-rata 

data gain kemandirian belajar siswa dengan menggunakan uji-t dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.43 

Analisis Uji-t Data Gain Ternormalisasi 

Kemandirian Belajar Siswa 

  t-test for Equality of Means 

  

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Gain  

Kemandirian 

Belajar Siswa 

Equal variances 

assumed 
3.516 61 .001 .12673 .03605 .05465 .19882 

Equal variances 

not assumed 
3.512 60.426 .001 .12673 .03609 .05456 .19891 

Tabel 4.43 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji-t data gain 

kemandirian belajar siswa yaitu sebesar 0,001. Uji hipotesis ini menggunakan uji 

satu arah, sehingga hasil tersebut harus dibagi dua yaitu menjadi P-value (sig-1 

tailed) = 0,0005. Hasil tersebut menunjukkan P-value (sig-1 tailed)< α, sehingga 

H0 ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan open-ended lebih baik secara signifikan 

daripada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

konvensional dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada materi 

pengukuran panjang. Hal ini juga dapat dibuktikan dari rata-rata data gain kedua 

kelas tersebut, yang menunjukkan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan rata-rata data gain kelas kontrol.  

g. Hubungan antara Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan 

Kemandirian Belajar Siswa (Uji Hipotesis Rumusan Masalah Nomor 7) 

Uji hipotesis rumusan masalah nomor 7, akan diuji apakah antara 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa 

memiliki hubungan yang positif. Perhitungan yang dilakukan yaitu menggunakan 

koefisien korelasi Product Moment dari Pearson. Taraf signifikansi yang 

digunakan adalah  = 0,05 dengan rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut. 
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H0 = Tidak terdapat hubungan yang positif antara kemampuan pemecahan 

masalah matematis dengan kemandirian belajar. 

H1 = Terdapat hubungan yang positif antara kemampuan pemecahan masalah 

matematis dengan kemandirian belajar 

Kriteria uji yang berlaku yaitu. 

Jika P-value (sig-1 tailed) , maka H0  diterima. 

Jika P-value (sig-1 tailed) , maka H0 ditolak.  

Perhitungan dibantu dengan SPSS 16.0 fow Windows yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.44 

Koefisien Korelasi  

N-Gain Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan  

N-Gain Kemandirian Belajar Siswa 

  Gain 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Matematis 

Gain 

Kemandirian 

Belajar Siswa 

Gain Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Pearson 

Correlation 
1 .728

**
 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 63 63 

Gain Kemandirian 

Belajar Siswa 

Pearson 

Correlation 
.728

**
 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

Tabel di atas menunjukkan bahwa P-value (sig-1 tailed) sebesar 0,000di 

mana hasil tersebut kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, H1 

diterima yang artinya antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemandirian belajar siswa memiliki hubungan.  

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar yaitu sebesar 
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0,728. Angka korelasi tersebut bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

antara kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar memiliki 

hubungan yang positif.   

2. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 8 dan nomor 9, serta merupakan bagian dari tujuan dilakukannya 

penelitian ini. Tujuan dari rumusan masalah nomor 8 yaitu untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan open-ended, sementara 

tujuan rumusan masalah nomor 9 yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendukung atau menghambat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

open-ended. Data kualitatif yang akan dianalisis berasal dari hasil observasi 

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

serta hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa serta guru wali kelas selaku 

observer pada kelas eksperimen. Penjelasan mengenai analisis data kualitatif akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

a. Analisis Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang 

mendukung atau menghambat dalam pelaksanaan penelitian ini. Format observasi 

yang dilakukan terdiri dari dua jenis yaitu observasi kinerja guru dan observasi 

aktivitas belajar siswa. Penjelasan mengenai hasil observasi yaitu sebagai berikut. 

1) Analisis Hasil Observasi Kinerja Guru 

Format observasi kinerja guru digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

kinerja guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, yaitu mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi ini maka akan diperoleh 

data apakah kinerja yang dilakukan oleh guru sudah optimal sehingga mampu 

mendukung jalannya kegiatan pembelajaran dengan baik, atau kurang optimal 

sehingga dikhawatirkan dapat menghambat keberlangsungan kegiatan 

pembelajaran. Format observasi kinerja guru juga dapat bertujuan untuk 

menghindari terjadinya manipulasi dalam membandingkan pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas tersebut. 
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Secara umum hasil observasi kinerja guru pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Berikut ini data persentase 

hasil observasi kinerja guru pada kelas eksperimen dan kelas kontrol selama tiga 

pertemuan. 

Tabel 4.45 

Persentase Hasil Observasi Kinerja Guru 

Kelas 

Persentase 
Rata-rata 

Persentase 
Interpretasi Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Eksperimen 82,35% 97,06% 100% 93,14% Sangat Baik 

Kontrol 80,65% 93,55% 100% 91,40% Sangat Baik 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa kinerja guru pada kelas 

eksperimen dan kontrol setiap pertemuannya mengalami peningkatan. Persentase 

keseluruhan yang diperoleh kelas eksperimen yaitu sebesar 93,14% dan kelas 

kontrol sebesar 91,40%. Persentase yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sudah optimal dengan interpretasi sangat baik. 

Penjelasan mengenai kinerja guru pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

sebagai berikut. 

a) Kinerja Guru pada Kelas Eksperimen 

Aspek yang diamati mengenai kinerja guru yaitu aspek perencanaan, aspek 

pelaksanaan yang terdiri dari kegaiatan awal pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran, dan kegiatan akhir pembelajaran, serta aspek penilaian proses 

belajar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas ekserimen yaitu 

pembelajaran pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan open-ended. 

Pada pertemuan pertama persentase kinerja guru yang diperoleh yaitu 

sebesar 82,35% dengan interpretasi sangat baik. Meskipun kinerja guru pada 

pertemuan pertama telah termasuk kategori sangat baik, tetapi masih saja ada 

beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal.  

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada pertemuan pertama 

diperoleh hasil bahwa kegiatan perencanaan pembelajaran telah dilaksanakan 

dengan sangat optimal, karena semua indikator aspek perencanaan tersaji dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada aspek pelaksanaan bagian 
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kegiatan awal pembelajaran terdapat tiga dari enam indikator yang belum 

terlaksanakan. Indikator yang belum terlaksanakan pada kegiatan awal 

pembelajaran yaitu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa untuk siap 

belajar, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pembelajaran 

sebelumnya, dan menyampaikan urutan rencana kegiatan pembelajaran. 

Kekurangan tersebut terjadi karena guru kurang siap ketika membuka pelajaran 

dan guru masih merasa gugup, sehingga pada kegiatan awal pembelajaran guru 

hanya memberi salam, menyapa kabar siswa, memeriksa kehadiran siswa, 

mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran panjang, serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa sebagai dampak 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Kekurangan yang terdapat pada kegiatan inti pembelajaran yaitu ketika 

menyajikan suatu permasalahan terbuka semenarik mungkin dan ketika 

memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyajikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Penyajian masalah terbuka yang dilakukan guru hanya 

sebatas memberikan selembaran permasalahan terbuka kepada setiap siswa, tanpa 

menyampaikannya secara lisan, sehingga penyampaian masalah terbuka tidak 

terlihat secara langsung, dan setelah memberikan selembaran soal tersebut barulah 

guru menyampaikan maksud dari permasalahan tersebut.  

Setiap kelompok juga tidak diberi kesempatan untuk menyajikan hasil 

diskusinya di depan kelas, melainkan hanya satu atau dua kelompok saja yang 

menyajikannya. Hal ini disebabkan, karena apabila semua kelompok menyajikan 

hasil diskusinya di depan kelas maka waktu yang dialokasikan tidak cukup, 

sementara kegiatan pembelajaran lainnya belum dilaksanakan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka guru berinisiatif untuk menampilkan beberapa kelompok saja dan 

kelompok lain diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat apabila 

jawabannya berbeda dengan kelompok yang menyajikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

Kekurangan lainnya yang terjadi pada pertemuan pertama yaitu pada aspek 

penilaian proses belajar, guru tidak tampak mencatat setiap kegiatan siswa. Hal ini 

terjadi karena siswa pada kelas eksperimen cenderung aktif bertanya mengenai 

tugas yang diberikan dan beberapa siswa juga terkadang bercanda sehingga guru 
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tidak memiliki kesempatan untuk mencatat setiap kegiatan siswa. Guru hanya 

memantau kegiatan siswa dan apabila ada siswa yang melakukan kegiatan diluar 

kegiatan pembelajaran maka guru hanya mencatat namanya saja dan mengingat 

kegiatan yang telah dilakukan siswa tersebut.  

Kinerja guru pada pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu menjadi 

97,06% dengan interpretasi sangat baik. Aspek perencanaan, aspek pelaksanaan 

pada bagian kegiatan awal, inti dan kegiatan akhir pembelajaran telah terlaksana 

dengan optimal. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena salahsatu usaha guru 

yaitu guru telah berhasil memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Cara yang dilakukan guru yaitu, 

sebelum siswa berdiskusi guru memberitahukan waktu untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, dan guru selalu memberitahu sisa waktu yang diperlukan, 

sehingga siswa akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan optimal dan 

tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.   

Tetapi, masih terdapat kekurangan pada aspek penilaian proses belajar 

yaitu mencatat setiap kegiatan siswa. Kekurangan dalam mencatat setiap kegiatan 

siswa masih terulang kembali dalam pertemuan kedua. Hal ini disebabkan, siswa 

cenderung lebih aktif bertanya sehingga guru harus menjawab pertanyaan 

tersebut. Tidak hanya itu, beberapa siswa juga terkadang bercanda, sehingga guru 

harus menasihatinya. Berdasarkan hal tersebut maka guru tidak mendapat 

kesempatan untuk mencatat setiap kegiatan siswa, dan guru hanya mengingat 

kegiatan yang dilakukan siswa. Setelah kegiatan pembelajaran selesai barulah 

guru mencatat kegiatan apa saja yang dilakukan siswa selama kegiatan 

pembelajaran. 

Pada pertemuan ketiga, kinerja guru sangat maksimal yaitu 100% dengan 

interpretasi sangat baik. Semua aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

proses belajar dilakukan guru dengan maksimal. Hal ini dapat berdampak pada 

aktivitas siswa ketika belajar. Siswa lebih aktif dan beberapa siswa telah mampu 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara mandiri, berani untuk 

bertanya, mengajukan pendapat, dan menyajikan hasil diskusi di depan kelas, 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung kondusif.  
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Kinerja guru pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sehingga 

mencapai persentase total sebesar 93,14% dengan interpretasi sangat baik. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan optimal akan membuahkan hasil 

yang baik terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Pada pertemuan pertama 

secara keseluruhan siswa masih terlihat kebingungan ketika menyelesaikan 

masalah terbuka, sehingga dalam menyelesaikannya siswa masih meminta 

bantuan guru. Namun, berkat usaha guru untuk memberikan kegiatan 

pembelajaran yang optimal, maka siswa mulai terbiasa menyelesaikan masalah 

terbuka, siswa aktif dalam bertanya dan menyampaikan pendapat, serta mampu 

menyelesaikannya dengan usaha sendiri dan berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

yang dilakukan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian 

belajar siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salahsatu faktor 

pendukung untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemandirian belajar siswa yaitu kinerja guru yang optimal mulai dari perencanaan 

sampai proses penilaian pembelajaran.  

b) Kinerja Guru pada Kelas Kontrol 

Aspek kinerja guru yang diamati oleh wali kelas IV SDN Panyingkiran 1 

selaku observer yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan 

awal, inti, akhir pembelajaran, dan aspek penilaian proses belajar. Sementara 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada kelas kontrol yaitu kegiatan 

pembelajaran pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan 

konvensional metode ekspositori. 

Pada pertemuan pertama, persentase kinerja guru yaitu sebesar 80,65% 

dengan interpretasi baik. Aspek perencanaan pembelajaran sudah dilaksanakan 

dengan optimal. Tetapi pada aspek pelaksanaan dan penilaian proses belajar masih 

belum dilaksanakan secara optimal. Kekurangan yang terdapat pada aspek 

pelaksanaan bagian kegiatan awal yaitu guru tidak tampak mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan tidak menyampaikan 

urutan rencana kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan awal pembelajaran guru 

 



153 
 

 

hanya sebatas mengucapkan salam, berdo’a, menyapa siswa, memberikan 

motivasi untuk belajar, mengaitkan materi dengan pelajaran sebelumnya, 

mengajukan pertanyaan yang mengarah pada materi yang akan dipelajari, dan 

menyampaikan kegiatan pembelajaran.  

Kekurangan dalam kegiatan inti pembelajaran yaitu guru tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan guru juga kurang 

mampu menguasai kelas. Hal ini terjadi karena siswa pada kelas kontrol sebagian 

besar lebih senang bercanda dan sulit untuk menyimak penjelasan guru. Hanya  

15 menit siswa mampu menyimak penjelasan guru, setelah itu terkadang siswa 

bercanda atau berbincang-bincang dengan teman sebangkunya. Hal tersebut 

tentunya membuat kelas menjadi gaduh. 

Tidak hanya itu, guru juga kurang teliti dalam menyiapkan lembar soal 

latihan. Lembar soal yang dikira telah sesuai dengan jumlah siswa, tetapi pada 

kenyataannya hanya tersedia 25 lembar soal latihan, sehingga sebanyak tujuh 

siswa tidak mendapatkan lembar soal tersebut. Guru langsung memberikan 

penjelasan kepada siswa yang tidak mendapatkan lembar soal latihan tersebut dan 

guru menuliskan kembali soal latihan pada papan tulis, sehingga siswa tersebut 

tetap bisa menyelesaikan soal latihan. 

Sementara kekurangan yang terdapat pada aspek penilaian proses belajar 

yaitu guru kurang maksimal dalam mencatat kegiatan siswa dan tidak tampak 

mengisi lembar observasi aktivitas siswa. Hal ini terjadi karena guru cenderung 

lebih mengatur siswa-siswa yang main-main ketika pembelajaran dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti oleh beberapa siswa mengenai latihan 

soal. Dengan demikian, mencatat kegiatan siswa terlupakan oleh guru. Tetapi 

untuk mengisi lembar observasi aktivitas siswa, guru hanya mengingat nama-

nama siswa yang sesuai dengan lembar observasi tersebut. 

Kekurangan-kekurangan pada pertemuan pertama, selanjutnya diperbaiki 

agar pada pertemuan selanjutnya tidak terulang kembali. Hal ini terbukti bahwa 

pada pertemuan kedua persentase kinerja guru mengalami peningkatan yaitu 

menjadi 93,55% dengan interpretasi sangat baik. Meskipun terdapat peningkatan, 

tetapi masih saja terdapat kekurangan yaitu pada aspek pelaksanaan bagian 

kegiatan inti pembelajaran dan aspek penilaian proses belajar. Kekurangan yang 
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terjadi pada pertemuan kedua sama halnya dengan kekurangan pada pertemuan 

pertama. Kekurangan tersebut yaitu guru masih kurang optimal dalam menguasai 

kelas dan tidak mencatat setiap kegiatan siswa. Alasannya masih sama seperti 

pada pertemuan pertama. Tetapi pada pertemuan kedua guru telah berusaha 

seoptimal mungkin untuk mengkondisikan siswa agar mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

Cara yang dilakukan oleh guru yaitu ketika siswa sudah mulai jenuh 

dengan kegiatan pembelajaran, guru memotivasi siswa melalui tepukan seperti 

“tepuk semangat” dan “tepuk diam”. Hasilnya siswa dapat lebih mudah diatur dan 

tidak terlalu gaduh. Tidak hanya itu, guru juga terkadang menghampiri siswa yang 

main-main dan menanyakan penyebab tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Siswa tersebut biasanya lambat-laun kembali lagi memperhatikan guru dan 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Cara-cara yang telah dilakukan guru memberikan dampak positif pada 

kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga, yaitu kinerja guru meningkat menjadi 

100% dengan interpretasi sangat baik. Kemampuan pemecahan masalah 

matematis dan kemandirian belajar siswa juga mulai tampak.  

Secara keseluruhan persentase total kinerja guru pada kelas kontrol yaitu 

sebesar 91,40% dengan interpretasi sangat baik. Berdasarkan hasil analisis kinerja 

guru setiap pertemuannya, dapat disimpulkan bahwa apabila kinerja yang 

dilakukan guru telah optimal maka kegiatan pembelajaran akan berlangsung 

dengan baik dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan kemampuan pemecahan masalah matematis 

dan kemandirian belajar siswa dapat meningkat salahsatu faktor pendukungnya 

yaitu kinerja guru yang optimal mulai dari perencanaan sampai penilaian proses 

belajar. 

2) Analisis Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Observasi aktivitas belajar siswa digunakan dengan tujuan untuk 

mengukur setiap aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik 

yang dilaksanakan pada kelas eksperimen, mau pun pada kelas kontrol. Aspek 

yang diamati dalam format observasi berkaitan dengan kemandirian belajar siswa. 
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Aspek tersebut yaitu insiatif belajar, memilih dan menetapkan strategi belajar, 

serta konsep diri.  

Uraian mengenai hasil observasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

akan disajikan sebagai berikut. 

a) Aktivitas Belajar Siswa pada Kelas Eksperimen 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen setiap 

pertemuannya mengalami peningkatan dan memperoleh rata-rata sebesar 78,72% 

dengan interpretasi baik. Peningkatan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.46 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Pertemuan Ke 

Aspek yang Diamati 

Inisiatif Belajar 

Memilih dan 

Menetapkan 

Strategi belajar 

Konsep Diri 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1 

Jumlah 
18 38 6 0 36 16 11 0 24 30 8 0 

62 63 62 

Persentase 66,67% 67,74% 66,67% 

Interpretasi Baik Baik Baik 

Rata-rata 67,03% (Baik) 

2 

Jumlah 
42 30 2 0 48 26 2 0 48 26 2 0 

74 76 76 

Persentase 79,57% 81,72% 81,72% 

Interpretasi Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata 81,00% (Sangat Baik) 

3 

Jumlah 
66 18 0 0 69 16 0 0 63 20 0 0 

84 85 83 

Persentase 90,32% 91,40% 89,25% 

Interpretasi Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata 90,32% (Sangat Baik) 

Rata-rata 78,72% (Baik) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika proses pembelajaran materi 

pengukuran panjang berlangsung dengan pendekatan open-ended, siswa terlihat 

aktif mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan pertama, aspek insiatif belajar 

yaitu sebesar 66,67% dengan interpretasi baik. Hasil tersebut dapat diperoleh, 

karena ketika proses pembelajaran siswa menyimak penjelasan guru dengan 

seksama dan tertib, berani menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan 
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menunjukkan sikap mandiri dalam belajar. Namun, siswa masih enggan untuk 

mengajukan pertanyaan kepada guru. Hal ini dapat terlihat ketika guru 

mempersilahkan siswa untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dipahami, 

hanya ada enam orang yang berani untuk bertanya.  

Ketika siswa diberikan suatu permasalahan terbuka, awalnya siswa merasa 

kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi ketika guru 

mengarahkan dan membimbing maksud dari permasalahan tersebut, siswa mulai 

mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan maksimal. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil observasi mengenai aspek memilih dan menetapkan strategi belajar 

yaitu sebesar 67,74% dengan interpretasi baik. 

Namun, ketika siswa diberi kesempatan untuk menyajikan hasil 

penyelesaian permasalahan di depan kelas, semua siswa merasa malu dan tidak 

berani. Tetapi ketika guru menunjuk siswa secara  acak, siswa yang ditunjuk mau 

menyajikan penyelesaian permasalahan di depan kelas. Berdasarkan hal tersebut, 

maka persentase aspek konsep diri diperoleh sebesar 66,67% dengan interpretasi 

baik. Secara keseluruhan, rata-rata persentase aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama yaitu sebesar 67,03% dengan interpretasi baik. 

Pada pertemuan kedua aktivitas belajar siswa mengenai kemandirian 

belajar mengalami peningkatan sehingga memperoleh rata-rata sebesar 81,00% 

dengan interpretasi sangat baik. Peningkatan yang relatif signifikan yaitu pada 

aspek konsep diri yang memperoleh hasil 81,72% dengan interpretasi sangat baik. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, 

siswa mulai berani untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas atau 

mengerjakan soal di depan kelas. Siswa juga mampu menyelesaikan permasalahan 

yang disajikan guru dengan mandiri. 

Aktivitas belajar siswa pada pertemuan ketiga juga mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 90,32% dengan interpretasi sangat baik. Aspek yang 

mengalami peningkatan lebih signifikan yaitu aspek inisiatif belajar dengan 

persentase 90,32% serta aspek memilih dan menetapkan strategi belajar dengan 

persentase 91,40%. Hal ini dapat dilihat ketika proses pembelajaran, siswa sangat 

aktif, berani mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari guru, 

menyampaikan pendapat, dan menunjukkan sikap mandiri dalam belajar. Tidak 
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hanya itu, siswa juga sudah terbiasa menghadapi permasalahan-permasalahan 

yang bersifat terbuka, sehingga siswa mampu menyelesaikannya dengan 

menggunakan rumus-rumus dan strategi penyelesaian yang tepat. 

Setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran pengukuran panjang 

dengan pendekatan open-ended sebanyak tiga pertemuan, diperoleh hasil bahwa 

sikap kemandirian belajar siswa terus mengalami peningkatan setiap 

pertemuaannya. Peningkatan tersebut terjadi pada semua aspek yang diamati. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan open-ended dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen.  

b) Aktivitas Belajar Siswa pada Kelas Kontrol 

Kegiatan pembelajaran matematika materi pengukuran panjang pada kelas 

kontrol dilakukan sebanyak tiga pertemuan dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.47 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Pertemuan Ke 

Aspek yang Diamati 

Inisiatif Belajar 

Memilih dan 

Menetapkan 

Strategi belajar 

Konsep Diri 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1 

Jumlah 
18 22 15 0 9 32 13 0 9 34 12 0 

55 54 55 

Persentase 57,29% 56,25% 57,29% 

Interpretasi Cukup Cukup Cukup 

Rata-rata 56,94% (Cukup) 

2 

Jumlah 
24 40 4 0 30 42 1 0 15 40 7 0 

68 73 62 

Persentase 70,83% 76,04% 64,58% 

Interpretasi Baik Baik Baik 

Rata-rata 70,49% (Baik) 

3 

Jumlah 
45 30 2 0 51 30 0 0 42 32 2 0 

77 81 76 

Persentase 80,21% 84,38% 79,17% 

Interpretasi Baik Sangat Baik Baik 

Rata-rata 81,25% (Sangat Baik) 

Rata-rata 69,33% (Baik) 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap pertemuannya 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 69,33% 

dan termasuk kategori baik. Pada pertemuan pertama diperoleh hasil bahwa 
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aktivitas belajar siswa berada pada kategori sedang dengan rata-rata persentase 

yaitu 56,94%.  

 Aspek inisiatif belajar dan konsep diri memiliki kesamaan yaitu sebesar 

57,29% dengan interpretasi cukup. Pada kegiatan pembelajaran siswa aktif bukan 

dalam hal kegiatan pembelajaran, tetapi siswa aktif bermain-main sehingga 

pembelajaran kurang berjalan kondusif. Siswa hanya mampu menyimak 

penjelasan guru selama 15 menit dan ketika diminta untuk menjawab pertanyaan 

guru, mengungkapkan pendapat, dan menyelesaikan persoalan di depan kelas, 

siswa tidak mau untuk melakukannya. Hanya siswa yang unggul saja yang 

menunjukkan sikap antusias belajar yang positif dan itupun hanya enam siswa. 

Hal tersebut berdampak pada aspek memilih dan menetapkan strategi 

belajar. Pada umumnya siswa merasa kebingungan dan mengeluh untuk 

menyelesaikan soal latihan tersebut. Tetapi siswa unggul tetap berusaha 

menyelesaikan soal latihan tersebut semampunya. Akibatnya, persentase aspek 

memilih dan menetapkan strategi belajar memperoleh hasil paling kecil yaitu 

sebesar 56,94% dengan interpretasi cukup. 

Pada pertemuan kedua aktivitas siswa mengalami kenaikan menjadi 

70,49% dengan interpretasi baik. Siswa juga mulai bisa dikondisikan, sehingga 

pembelajaran mulai berjalan dengan kondusif. Tabel 4.47 di atas menunjukkan 

bahwa memilih dan menetapkan strategi belajar memperoleh persentase paling 

tinggi yaitu sebesar 76,04% dengan interpretasi baik. Hal ini dapat terlihat ketika 

diberikan soal latihan, siswa mulai mencoba menyelesaikannya secara mandiri 

dan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Tidak hanya itu, siswa juga mulai 

mau menyimak penjelasan guru, mengungkapkan pendapat, dan menjawab 

pertanyaan guru, sehingga ketika diberi soal latihan, siswa mampu 

menyelesaikannya. 

Tetapi pada aspek konsep diri diperoleh persentase paling kecil yaitu 

sebesar 64,58% dengan interpretasi baik. Hal ini disebabkan, masih banyaknya 

siswa yang malu untuk menyampaikan atau menjelaskan hasil penyelesaian soal 

di depan kelas. Siswa merasa takut apabila jawabannya berbeda dengan temannya 

dan salah, sehingga hanya beberapa siswa unggul saja yang berani menyajikan 

jawabannya di depan kelas. 
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Pada pertemuan ketiga aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan 

menjadi 81,25% dengan interpretasi sangat baik. Aktivitas pembelajaran juga 

berlangsung kondusif dan siswa mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dapat terlihat pada aspek inisiatif belajar yang memperoleh 80,21% dengan 

interpretasi baik serta aspek memilih dan menetapkan strategi yang memperoleh 

84,38% dengan interpretasi sangat baik. Sementara aspek konsep diri masih 

berada pada kategori baik dengan persentase 79,17%.  

Persentase aspek konsep diri lebih kecil bila dibandingkan dengan kedua 

aspek lainnya. Hal ini disebabkan, tidak semua siswa memiliki sikap berani untuk 

menyajikan hasil penyelesaian di depan kelas dan mengerjakan soal latihan di 

papan tulis. Hanya siswa unggul dan beberapa siswa lainnya yang mau melakukan 

kegiatan tersebut. Padahal guru telah memberi kesempatan kepada siswa yang 

belum berani melakukan hal tersebut, tetapi tetap saja siswa tidak mau. Namun, 

meskipun demikian aspek ini pada setiap pertemuannya mengalami peningkatan 

ke arah yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa pada kelas kontrol 

diperoleh hasil bahwa setiap pertemuaannya semua aspek yang diamati 

mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran pengukuran 

panjang dengan pendekatan konvensional jika dilakukan secara optimal mampu 

meningkatkan sikap kemandirian belajar siswa. 

Apabila hasil observasi aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dibandingkan maka dari Tabel 4.46 dan Tabel 4.47 dapat diketahui 

bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada rata-rata aktivitas belajar siswa yang diperoleh pada kelas kontrol. Untuk 

mengetahui perbedaan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol secara signifikan dapat diperoleh melalui perhitungan uji perbedaan rata-

rata dengan menggunakan uji non-parametrik Mann Whitney (uji-U). Perhitungan 

dengan uji-U dilakukan karena normalitas data aktivitas belajar siswa tidak 

diketahui. Hipotesis yang berlaku untuk pengujian ini yaitu. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan rata-rata aktivitas belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 



160 
 

 

H1 = Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Kriteria uji yang berlaku dengan taraf signifikansi,  0,05 yaitu H0  

diterima jika nilai P-value (sig-2 tailed) 0,05 dan ditolak apabila P-value (sig-

2 tailed) 0,05. Berikut ini hasil perhitungan uji-U dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows. 

Tabel 4.48 

Hasil Perhitungan Uji-U Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Skor 

Mann-Whitney U 294.000 

Wilcoxon W 822.000 

Z -2.787 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Grouping Variable: Kelas 

 Hasil perhitungan uji-U yang terlihat pada Tabel 4.48 menunjukkan bahwa 

nilai P-value (sig-2 tailed) yang diperoleh yaitu sebesar 0,005. Hal ini berarti 

terjadi penolakan terhadap H0 dan terjadipenerimaan terhadap H1, karena nilai P-

value (sig-2 tailed) < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara aktivitas belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui respon siswa dan wali kelasnya (observer) terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended. Wawancara kepada 

siswa dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari empat 

siswa. Sementara wawancara terhadap observer dilakukan secara individu karena 

yang menjadi observerpada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended hanya seorang. Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 

15 Mei 2015 di SDN Sukamaju, tepatnya di kelas IV. Hasil wawancara tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

Secara keseluruhan semua siswa memberikan tanggapan positif mengenai 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended. Pada umumnya mereka senang 
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melakukan pembelajaran dengan pendekatan open-ended, karena mereka merasa 

pendekatan open-ended sangat baik untuk mengajarkan matapelajaran matematika 

dan siswa merasakan bahwa pembelajaran dengan open-ended menuntut siswa 

untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Siswa juga berpendapat bahwa materi pengukuran yang disajikan dengan 

menggunakan pendekatan open-ended lebih mudah dipahami. Tetapi ada satu 

siswa yang merasa masih sulit untuk memahami materi pengukuran panjang. 

Soal-soal latihan yang tersaji dalam LKS dan pekerjaan rumah yang 

diberikan kepada siswa yaitu tipe soal terbuka dan semuanya soal cerita. Siswa 

berpendapat bahwa soal-soal tersebut baru ditemukannya ketika mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan open-ended dan soal tersebut berbeda 

dengan biasanya diperoleh ketika belajar matematika dengan wali kelasnya. 

Pada umumnya siswa juga merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-

soal tersebut, apalagi dengan soal pengukuran panjang yang melibatkan luas 

persegipanjang. Tetapi, ada juga beberapa siswa yang menganggap soal yang 

diberikan terkadang mudah untuk diselesaikan dan ada juga soal yang 

membingungkan sehingga sulit untuk diselesaikan. Alasan mereka merasa sulit 

menyelesaikan soal-soal tersebut yaitu karena soal-soal yang diberikan merupakan 

soal yang susah, belum mampu memahami maksud dari soal tersebut, jawaban 

setiap siswa mengenai soal tersebut berbeda-beda sehingga tidak bisa bekerja 

sama dengan teman, dan siswa belum secara maksimal memahami materi 

pengukuran panjang. 

Hal-hal yang dapat dilakukan siswa untuk mendukungnya dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu siswa akan bertanya kepada guru dan 

teman jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, ada rasa percaya diri dalam diri 

siswa, rasa senang untuk belajar, mengulang kembali soal-soal pengukuran 

panjang di rumah, rasa keingintahuan dalam diri siswa untuk mempelajari sesuatu, 

ada motivasi jika belajar dengan baik maka akan mendapatkan nilai yang tinggi, 

dan siswa telah memahami satuan panjang. Sementara hal-hal yang dapat 

menghambat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu keterlambatan 

dalam memahami materi pada pertemuan pertama, ketika kegiatan pembelajaran 

terkadang gaduh, sulit untuk mengerjakan pekerjaan rumah, soal-soal yang 
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diberikan sulit dimengerti, sulit memahami materi pengukuran panjang yang 

melibatkan luas persegipanjang, dan ketika diskusi terkadang terjadi perbedaan 

pendapat. 

Wawancara juga dilakukan terhadap wali kelas IV selaku observer ketika 

berlangsungnya pembelajaran dengan pendekatan open-ended. Hasil wawancara 

tersebut yaitu pembelajaran matematika dengan pendekatan open-ended dianggap 

sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang bagus dan inovatif karena 

memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. 

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended siswa bukan hanya mendapatkan 

jawaban tetapi lebih menekankan pada proses pencarian suatu jawaban dan 

membiasakan siswa untuk memberikan bukti atas jawaban yang diperolehnya. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran cenderung aktif. Hal ini 

disebabkan karena pendekatan open-ended menyiapkan masalah terbuka yakni 

masalah matematika yang memiliki metode atau cara penyelesaian yang lebih dari 

satu jawaban benar, sehingga siswa memiliki kebebasan dengan caranya sendiri 

untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Faktor yang mendukung terlaksananya pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended yaitu adanya dukungan dari siswa untuk dapat memahami materi 

secara mendalam serta memiliki kreativitas dan berkomitmen untuk 

menyelesaikan tugas, sehingga siswa dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. Tidak hanya itu, guru juga memiliki 

kreativitas dan kemampuan untuk menyusun permasalahan terbuka yang dapat 

dijangkau oleh kemampuan siswa.  

Sementara faktor yang menghambat terlaksananya pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended yaitu dalam hal pembagian kelompok. Guru membagi 

kelompok hanya berdasarkan tempat duduk siswa dan tidak memperhatikan 

kemampuan setiap siswa. Hal ini berdampak ketika kegiatan diskusi berlangsung. 

Kelompok yang beranggotakan siswa-siswa unggul lebih cepat menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru, sementara kelompok yang anggotanya dominan siswa 

asor lebih lama menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini juga dapat berdampak pada 

kegiatan pembelajaran lainnya yaitu pada tahap menyajikan hasil diskusi setiap 

kelompok di depan kelas, karena waktu dihabiskan untuk menyelesaikan tugas 
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maka hanya beberapa kelompok saja yang dapat menyajikan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

Kinerja guru yang telah dilakukan terlihat sudah optimal, meskipun 

terdapat beberapa kekurangan. Tetapi setiap pertemuannya, guru selalu berusaha 

memberikan yang terbaik sehingga kekurangan tersebut dapat teratasi pada 

pertemuan ketiga. Saran untuk memperbaiki kesalahan mengenai kinerja guru 

yaitu sebaiknya guru menyusun daftar kelompok terlebih dahulu sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, sehingga dapat membentuk kelompok yang heterogen. 

c. Respon Siswa terhadap Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended 

(Rumusan Masalah Nomor 8) 

Tujuan penelitian dari rumusan nomor 8 yaitu untuk mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan open-ended pada materi 

pengukuran panjang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 31 siswa yang telah 

mengikuti kegiatan pembelajaran pengukuran panjang dengan pendekatan open-

ended diperoleh bahwa pada umumnya siswa merasa senang belajar matematika 

dengan pendekatan open-ended. Mereka merasakan perbedaan antara 

pembelajaran yang biasa diikuti bersama wali kelasnya dan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan open-ended.  

Beberapa siswa juga berpendapat bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan open-ended menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Meskipun pada pertemuan 

pertama beberapa siswa masih sulit untuk memahami materi dan permasalahan-

permasalahan yang diberikan, tetapi pada pertemuan selanjutnya mereka lebih 

mudah untuk memahami materi. Tidak hanya itu, permasalahan-permasalahan 

yang disajikan guru juga dirasakan berbeda dengan soal-soal latihan yang biasa 

diterimanya. Hal ini disebabkan permasalahan yang disajikan merupakan 

permasalahan terbuka.  

Berdasarkan hasil observasi juga menunjukkan bahwa siswa merespon 

baik terhadap pembelajaran dengan pendekatan open-ended. Hal ini disebabkan 

hasil observasi aktivitas siswa setiap pertemuannya mengalami peningkatan. 

Pertemuan pertama aktivitas belajar siswa berada pada kategori baik dengan 
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persentase 67,03%. Sementara pada pertemuan kedua dan ketiga aktivitas belajar 

siswa berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81,72% dan 90,32%. 

d. Faktor Pendukung atau Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

Pendekatan Open-Ended (Rumusan Masalah Nomor 9) 

Tujuan penelitian dari rumusan masalah nomor 9 yaitu untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan open-ended. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi diperoleh bahwa faktor yang mendukung pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended yaitu (1) kinerja guru yang optimal dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang matang. (2) 

Kemampuan guru dalam menyusun permasalahan terbuka yang dapat dijangkau 

oleh kemampuan siswa. (3) LKS yang disediakan guru ketika pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended dapat melibatkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. (4) Tahapan pembelajaran dengan pendekatan open-ended yaitu 

tahap mendesain pembelajaran dan tahap penyajian hasil, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri 

dalam menemukan hubungan antarsatuan panjang, menyelesaikan permasalahan, 

serta memberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penyelesaian di depan 

kelas, mengungkapkan pendapat, dan mengajukan pertanyaan. (5) Adanya 

dukungan dari siswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, memahami 

materi secara mendalam, siswa memiliki kreativitas dan berkomitmen untuk 

menyelesaikan tugas, sehingga siswa dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. (6) Adanya respon positif yang ditunjukkan 

siswa selama mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan setiap pertemuannya. 

Sementara faktor yang menghambat pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended yaitu (1) pada pertemuan pertama siswa masih lambat dalam 

memahami materi dan sulit memahami permasalahan terbuka yang diberikan 

guru. (2) Ketika pembelajaran berlangsung terkadang gaduh. (3) Ketika diskusi 

terkadang terjadi perbedaan pendapat antaranggota kelompok, sehingga siswa 

terkadang merasa bingung untuk menentukan strategi penyelesaian yang tepat.  
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C. Pembahasan 

1. Deskripsi Pembelajaran Pengukuran Panjang pada Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan open-ended. Pembelajaran diberikan kepada siswa kelas IV yang 

berjumlah 31 siswa sebanyak tiga kali pertemuan. Pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. 

Hanya saja kegiatan inti pembelajaran yang dilaksanakan didasarkan pada 

langkah-langkah pendekatan open-ended. 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas eksperimen relevan dengan 

salahsatu ciri pembelajaran matematika yaitu pembelajaran matematika bertahap. 

Menurut Suwangsih & Tiurlina (2006) penyajian materi matematika kepada siswa 

hendaknya bertahap yaitu mulai dari yang sederhana menuju hal-hal yang bersifat 

lebih kompleks. Pembelajaran pengukuran panjang yang disajikan dengan 

pendekatan open-ended dilakukan secara bertahap yaitu siswa dikenalkan pada 

satuan baku pengukuran panjang, siswa dibimbing dalam menentukan hubungan 

antarsatuan panjang melalui pengukuran yang dilakukan secara langsung oleh 

siswa pada benda-benda yang dipilihnya dengan satuan panjang yang berbeda-

beda, selanjutnya siswa dikenalkan pada berbagai permasalahan terbuka yang 

berhubungan dengan pengukuran panjang. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat, 24 April 2015. Pada 

kegiatan awal pembelajaran, guru menyapa siswa, mengkondisikan siswa untuk 

belajar, memberi motivasi belajar, melakukan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengarah pada materi ajar seperti “Siapakah siswa yang paling 

tinggi di kelas ini? Bagaimana cara kita mengetahui tinggi badan seseorang?”, dan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta rencana kegiatan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti terdapat lima langkah pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended. Langkah pertama yaitu tahap pemberian masalah terbuka. Sebelum 

siswa diberi suatu permasalahan terbuka, guru meminta dua orang siswa untuk 

mengukur panjang kelas dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu langkah. 

Pada pertemuan pertama telah tampak antusias siswa yaitu beberapa dari siswa 

mengangkat tangannya ingin melakukan pengukuran tersebut. Guru juga meminta 

dua orang siswa untuk mengukur panjang meja dengan menggunakan satuan baku 
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yaitu menggunakan penggaris satu meter. Hasil pengukuran tersebut ditulis pada 

papan tulis. Guru meminta siswa untuk membandingkan hasilnya dan membuat 

kesimpulan mengenai satuan ukuran baku dan tidak baku. Setelah itu, guru 

memberikan LKS A yang berisi permasalahan terbuka kepada setiap siswa. 

Pada tahap mendesain pembelajaran, guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Siswa tampak aktif melakukan 

pengukuran secara langsung terhadap benda-benda yang dipilihnya, sehingga 

siswa mampu menemukan hubungan antarsatuan panjang secara sendiri. Ketika 

melakukan kegiatan ini, siswa merasa senang dan merasa bahwa pembelajaran 

yang dilakukan memiliki nilai kebermaknaan dan manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan pembelajaran ini merupakan penerapan dari teori belajar 

William Brownel yang merupakan salahsatu teori belajar yang mendukung 

pendekatan open-ended. Menurut William Brownell (Pitajeng, 2006) belajar 

matematika harus merupakan belajar bermakna karena belajar merupakan suatu 

proses yang bermakna. 

Setelah siswa menyelesaikan permasalahan pada LKS A, siswa dibagi 

menjadi tujuh kelompok. Setiap kelompok saling bertukar pikiran mengenai 

jawaban permasalahan pada LKS A, setelah itu barulah dilakukan diskusi kelas. 

Untuk melatih kemampuan pemecahan masalah siswa mengenai pengukuran 

panjang guru memberikan LKS B kepada setiap kelompok. LKS B berisi 

permasalahan terbuka yang berkaitan dengan pengukuran panjang. Setiap 

kelompok merasa kebingungan dalam menyelesaikan LKS tersebut, sehingga 

guru menjelaskan maksud dari permasalahan yang terdapat pada LKS B. Siswa 

berdiskusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara guru mencatat setiap 

respon siswa, dan pada tahap membimbing, guru berkeliling untuk membimbing 

dan memantau setiap aktivitas siswa. 

Pada tahap menyajikan hasil, setiap kelompok diberi kesempatan untuk 

menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Namun, karena ketika menyelesaikan 

permasalahan membutuhkan waktu yang lama sehingga waktu untuk tahap 

menyajikan hasil diskusi terbatas. Akibat hal tersebut, maka hanya beberapa 

kelompok saja yang menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Tetapi, 

kelompok lain berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan 
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pendapatnya. Hanya saja pada pertemuan pertama keberanian siswa untuk 

mengajukan pertanyaan belum tampak secara maksimal. 

Pada tahap kesimpulan, guru membimbing siswa untuk memilih strategi 

yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Pada kegiatan akhir guru juga 

membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran, memberikan pekerjaan rumah, 

dan menutup pelajaran. Aktivitas siswa yang tampak pada pertemuan pertama 

yaitu sebesar 67,74% dengan interpretasi baik. 

Pertemuan kedua dilakukan pada hari Sabtu, 25 April 2015. Kegiatan awal 

yang dilakukan guru sama halnya dengan pertemuan pertama, tetapi apersepsi 

yang dilakukan guru yaitu mengulang kembali materi sebelumnya dengan 

membahas jawaban pekerjaan rumah. Tetapi, hanya sebagian siswa yang 

mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Alasannya karena tertinggal dan tidak 

mengerti untuk menjawabnya. 

Pada kegiatan inti tahap pemberian masalah terbuka, guru memberikan 

suatu permasalahan terbuka di papan tulis mengenai satuan hektar. Siswa juga 

diminta untuk menggambar sebidang tanah dengan ukuran yang disesuaikan 

dengan keinginan siswa yang terpenting luasnya harus satu hektar. Pada tahap 

mendesain pembelajaran guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut secara mandiri. Setelah itu guru dan siswa melakukan diskusi kelas. Guru 

mengelompokkan siswa menjadi tujuh kelompok, setiap kelompok diberi LKS 

berisi permasalahan yang berhubungan dengan luas persegi panjang. LKS ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah pengetahuan dan 

kreativitasnya. Setiap kelompok harus mampu menggambar saputangan yang 

memiliki luas 300cm
2
.  

Setiap kelompok telah mampu menentukan panjang dan lebar saputangan 

tersebut, tetapi ketika diminta untuk menggambar saputangan ada tiga kelompok 

yang memilih ukuran panjang dan lebarnya tidak bisa digambar pada kertas HVS, 

sehingga mereka merasa kebingungan. Saat menghias setiap sisi saputangan yang 

telah digambarnya dengan bintang-bintang, ada satu kelompok yang menghias 

seluruhnya. Tetapi kelompok lain telah benar menghias setiap sisinya. Pada saat 

melakukan kegiatan ini siswa sangat aktif mengikuti pembelajaran, ada siswa 

yang menggunting, menempel, dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan 
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tersebut. Kegiatan ini merupakan salahsatu kelebihan dari pendekatan open-

ended. Menurut Sawada (Gordah, 2009) melalui pendekatan open-ended siswa 

memilik kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuannya dan 

keterampilan matematika ketika mengkonstruksi pengetahuan dan menyelesaikan 

masalah. 

Pada tahap membimbing, guru berkeliling, memantau, dan mengarahkan 

setiap kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahap menyajikan 

hasil, secara acak siswa perwakilan dari kelompoknya menyajikan hasil diskusi di 

depan kelas. Pada pertemuan kedua, semua kelompok menyajikan hasilnya di 

depan kelas. Pada tahap kesimpulan, guru membimbing siswa untuk memilih 

strategi penyelesaian yang tepat.  

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran, guru 

memberikan pekerjaan rumah, dan menutup pelajaran. Aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan kedua mengalami peningkatan menjadi 81,72% dengan 

interpretasi sangat baik. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Senin, 27 April 2015. Kegiatan awal 

yang dilakukan guru sama halnya dengan pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan 

inti, tahap pemberian permasalahan terbuka, siswa dikelompokkan menjadi tujuh 

kelompok. Setiap kelompok memperoleh LKS yang berisi permasalahan terbuka. 

Pada tahap mendesain pembelajaran, sebelum melakukan diskusi kelompok, 

setiap siswa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. 

Dengan tujuan untuk melatih kemandirian belajarnya. Setelah itu barulah 

melakukan diskusi kelompok.  

Pada pertemuan ketiga, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

sudah sangat terlihat, karena siswa sudah jarang bertanya kepada guru maksud 

dari permasalahan tersebut. Hal ini terjadi, karena siswa sering diberikan latihan 

dengan soal-soal terbuka, sehingga siswa mulai terbiasa menyelesaikannya dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa juga mengalami peningkatan. Relevan 

dengan teori belajar yang mendukung pendekatan open-ended yaitu teori belajar 

Thorndike. Dalam teori belajar ini terdapat hukum latihan. Menurut Thorndike 

(Suwangsih & Tiurlina, 2006) hukum latihan yaitu apabila proses pengulangan 

sering terjadi dan semakin banyak dilakukan maka hubungan yang terjadi akan 
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bersifat otomatis. Maksudnya apabila siswa dibiasakan menghadapi permasalahan 

terbuka maka secara otomatis siswa akan mampu menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Pada tahap membimbing, guru berkeliling untuk memantau dan mencatat 

aktivitas siswa. Ketika tahap penyajian hasil, setiap kelompok menyajikan hasil 

diskusinya di depan kelas, dan kelompok lain bertanya atau menanggapi. Pada 

tahap kesimpulan, siswa diberi kebebasan untuk memilih strategi penyelesaian 

masalah yang memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan. Kegiatan akhir 

pembelajaran yaitu guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

menutup pelajaran. Aktivitas siswa pada pertemuan ketiga mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 91,40% dengan interpretasi sangat baik. 

2. Deskripsi Pembelajaran Pengukuran Panjang pada Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan 

dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konvensional 

yaitu metode ekspositori. Jumlah siswa yang terdapat pada kelas kontrol yaitu 

sebanyak 32 siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan terdiri dari tiga 

bagian yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 23 April 2015 dan 

mempelajari hubungan antarsatuan panjang. Pada kegiatan awal pembelajaran, 

guru mengkondisikan siswa untuk belajar dan memberikan motivasi belajar, 

melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada materi 

ajar, seperti “Siapakah siswa yang paling tinggi di kelas ini? Bagaimana cara 

mengukur tinggi badan seseorang?”. Siswa serentak menyebutkan nama siswa 

yang memiliki tinggi badan paling tinggi. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai siswa. 

Pada kegiatan inti, guru mengingatkan kembali materi pengukuran panjang 

mengenai satuan ukuran panjang tidak baku dan baku. Setelah itu, guru mengukur 

panjang pulpen menggunakan penggaris dengan satuan cm dan mm. Siswa 

membandingkan hasil pengukuran tersebut. Guru menggambar tangga satuan 

panjang di papan tulis dan menjelaskan hubungan antarsatuan panjang tersebut. 

Guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan pengukuran panjang dan 

menjelaskan cara penyelesaiannya. Ketika guru menjelaskan, sebagian siswa 
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mulai tidak memperhatikan dan kondisi kelas menjadi gaduh. Guru berusaha 

untuk menenangkan suasana dengan melakukan “tepuk diam”. 

Siswa diberi lembar latihan soal mengenai pengukuran panjang. Ketika 

kegiatan ini terdapat kendala yaitu lembar latihan soal yang dibawa guru tidak 

sesuai dengan jumlah siswa yang hadir, akibatnya ada beberapa siswa yang tidak 

mendapatkan lembar latihan soal tersebut. Guru langsung menuliskan soal latihan 

di papan tulis dan meminta siswa yang tidak mendapatkan lembar latihan soal 

menuliskan jawabannya pada selembar kertas. Awalnya siswa mengeluh, namun 

setelah diberi pengertian, akhirnya siswa tersebut mau mengerjakan latihan soal 

pada kertas selembar. 

Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan latihan soal. Pada 

umumnya siswa tidak percaya dengan hasil jawabannya, sehingga beberapa kali 

menghampiri guru untuk menanyakan kebenaran jawabannya. Ada seorang siswa 

yang mau mengerjakan apabila guru berada di sampingnya. Setelah semua siswa 

selesai menyelesaikan soal tersebut, guru meminta salahsatu siswa untuk 

menyajikan jawabannya di depan kelas. Guru mengapresiasi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, namun semua siswa terdiam. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan menutup kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama hanya mencapai 

56,27% dengan interpretasi cukup. Hal ini disebabkan, pada pertemuan pertama 

pada umumnya siswa masih sulit untuk diatur dan tidak berani untuk bertanya, 

menjawab, atau menyajikan jawaban di depan kelas. Hanya enam siswa yang 

berani melakukan hal tersebut. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 24 April 2015. Kegiatan 

awal pembelajaran yang dilakukan guru sama halnya dengan pertemuan pertama. 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan mengenai cara mengubah satuan hektar 

menjadi meter persegi. Guru meminta siswa untuk menggambar tangga satuan 

panjang dan bertanya mengenai rumus luas persegipanjang. Selanjutnya, guru 

menjelaskan cara penyelesaian contoh soal mengenai pengukuran panjang yang 

melibatkan luas persegipanjang. Siswa diberi latihan soal. Siswa merasa 

kebingungan dalam menyelesaikan soal tersebut karena permasalahan yang 
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disajikan bersifat terbuka. Guru membimbing siswa untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Kemudian meminta siswa untuk menyajikan jawabannya di depan kelas. 

Siswa terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran, beberapa siswa berani untuk 

bertanya dan mengajukan pendapat. Pada pertemuan terakhir, guru membimbing 

siswa menyimpulkan pembelajaran dan memberikan pekerjaan rumah sebagai 

latihan untuk memahami materi pengukuran panjang. Guru menutup pelajaran. 

Aktivitas belajar siswa pada pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu 

menjadi 70,04% dengan interpretasi baik. 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2015 dan 

kegiatan pembelajaran sangat kondusif, karena siswa dapat dikondisikan dengan 

baik. Pada kegiatan awal guru mengkondisikan siswa untuk belajar, melakukan 

apersepsi dengan cara mengulang materi sebelumnya yaitu membahas pekerjaan 

rumah. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pada kegiatan inti, guru menjelaskan cara menyelesaikan soal mengenai 

pengukuran panjang dan meminta siswa untuk bertanya apabila tidak mengerti. 

Selanjutnya, siswa diberi latihan soal. Guru memantau dan membimbing siswa 

untuk menyelesaikan soal tersebut. Siswa berebutan ingin menyajikan hasil 

jawaban di papan tulis. Guru dan siswa membahas latihan soal dan melakukan 

tanya-jawab. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru membimbing siswa 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan menutup pembelajaran. Aktivitas 

belajar siswa menjadi 81,25% dan siswa juga telah mampu menyelesaikan 

masalah-masalah mengenai pengukuran panjang secara mandiri. 

 Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol setiap pertemuanya 

mencerminkan bahwa pembelajaran bersifat teacher-centered dan siswa hanya 

sebatas menerima pengetahuan dari guru. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Sanjaya (2006) bahwa pembelajaran konvensional dengan metode 

ekspositori lebih menekankan pada proses penyampaian materi yang dilakukan 

guru secara verbal kepada siswa dan bertujuan agar siswa mampu menguasai 

materi.Kinerja guru yang optimal ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

dapat membuat siswa mampu memahami materi dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan secara mandiri. Sagala (2005) juga berpendapat bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran, guru berhak memberi kesempatan kepada siswa untuk 
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mengajukan pertanyaan, sehingga hal-hal yang kurang dipahami siswa dapat 

ditanyakan kepada guru.  

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata dengan uji-U terhadap data 

pretest, diketahui bahwa kemampuan awal pemecahan masalah matematis siswa 

pada kelas eksperimen memiliki perbedaan rata-rata dengan siswa pada kelas 

kontrol. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen yaitu 10,38 dan pada kelas kontrol yaitu 4,43. Meskipun rata-rata 

kemampuan awal pemecahan masalah matematis pada kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada yang diperoleh kelas kontrol, tetapi tetap saja nilai tersebut masih 

berada dalam kategori rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan awal pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol masih dalam kategori rendah.  

Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol serta posttest, kemampuan akhir pemecahan masalah matematis siswa 

pada kedua kelas mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata nilai pretest 

pada kelas eksperimen yaitu 10,38. Setelah siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended, dan diberikan posttest, rata-rata 

nilai kemampuan pemecahan masalah matematisnya meningkat secara signifikan 

yaitu menjadi 59,06. 

Berdasarkan uji-t sampel terikat data pretest dan posttest, kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan, 

karena nilai P-value (sig-2 tailed) yang diperoleh kurang dari 0,05. Dengan 

demikian, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended yang telah 

diikuti siswa selama tiga pertemuan dapat memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas 

eksperimen.  

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 

23,33% pendekatan open-ended memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Pendekatan open-ended dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis karena kemampuan 

tersebut merupakan salahsatu tujuan dari pendekatan open-ended, seperti yang 
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diungkapkan oleh Shimada (Oktavianingtyas, 2011, hlm. 7) bahwa “Pendekatan 

open-ended memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah”. 

Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan open-

ended, pemberian permasalahan non rutin dan bersifat terbuka lebih sering 

dilakukan. Tujuannya yaitu agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah 

matematis, sehingga proses belajarnya pun harus sering dihadapkan dengan 

penyelesaian berbagai permasalahan. Relevan dengan teori belajar Gagne 

(Subarinah, 2006) yang mengatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

belajar melalui masalah dengan soal-soal non rutin yang baru dikenal siswa ketika 

melakukan pembelajaran.  

Sementara pada kelas kontrol, rata-rata pretest siswa adalah 4,43. Setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan konvensional dan diberi 

posttest, rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat menjadi 

48,18.  

Berdasarkan uji perbedaan rata-rata dengan uji non-parametri Wilcoxon 

sampel terikat, diperoleh hasil bahwa P-value (sig-2 tailed) kurang dari 0,05. 

Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan konvensional secara 

signifikan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Kontribusi yang diberikan dari pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yaitu sebesar 29,38%. 

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional dengan 

metode ekspositori apabila dilakukan secara optimal dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal ini disebabkan, ketika proses 

pembelajaran, guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi kepada siswa dan 

siswa hanya bersifat pasif menerima informasi yang disampaikan guru. Tetapi, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengungkapkan 

pendapatnya meskipun siswa tidak diberi kesempatan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan. Tujuan pendekatan konvensional dengan metode ekspositori 

menurut Sanjaya (2006) yaitu siswa harus mampu menguasai materi secara 

optimal. Dengan demikian, siswa akan berusaha mengikuti kegiatan pembelajaran 
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dengan maksimal dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

baik. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended dan pendekatan konvensional. Hal 

ini disebabkan, pada kedua kelas tersebut guru selalu memberikan permasalahan 

secara rutin. Menurut Winarni & Harmini (2011) dengan pemberian masalah 

secara rutin maka dapat melatih siswa dalam merencanakan strategi penyelesaian 

masalah dan mampu menyelesaikan masalah, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada kedua kelas 

tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kontribusi pembelajaran yang disajikan guru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional mampu memberikan kontribusi sebesar 29,38%, dan hal 

ini lebih besar daripada kontribusi yang diberikan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended yang hanya memberikan kontribusi sebesar 23,33% 

terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Meskipun 

kontribusi pembelajaran dengan pendekatan konvensional lebih besar daripada 

kontribusi pembelajaran dengan pendekatan open-ended, tetapi apabila dianalisis 

lebih lanjut, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Artinya, dengan kontribusi 23,33% 

pendekatan open-ended telah mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang secara signifikan lebih baik daripada yang diperoleh 

kelas dengan pendekatan konvensional. Apabila kontribusi pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan open-ended memiliki kesamaan dengan kontribusi 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional, maka peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang belajar dengan 

pendekatan open-ended akan jauh lebih baik daripada siswa yang belajar dengan 

pendekatan konvensional. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol dapat dibuktikan dari hasil uji 

perbeda rata-rata data gain ternormalisasi yang diperoleh bahwa pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended memberikan pengaruh yang lebih baik secara 
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signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

daripada dengan pendekatan konvensional. Rata-rata gain ternormalisasi juga 

menunjukkan bahwa rata-rata gain ternormalisasi yang diperoleh kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh 

0,55 dan kelas kontrol memperoleh 0,46. 

Peningkatan pada kelas eksperimen yaitu terdapat tujuh siswa yang 

tergolong dalam kategori tinggi dengan persentase 23%, 22 siswa termasuk 

kategori sedang dengan persentase 71%, dan dua siswa termasuk kategori rendah 

dengan persentase 6%. Sementara peningkatan gain ternormalisasi pada kelas 

kontrol yaitu dua siswa termasuk kategori tinggi dengan persentase 6%, 24 siswa 

termasuk kategori sedang dengan persentase 75%, dan enam siswa termasuk 

kategori rendah dengan persentase 19%.  

Hasil tersebut semakin memberikan penguatan bahwa pendekatan yang 

melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuannya dalam 

menyelesaikan masalah dapat lebih signifikan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Relevan dengan kelebihan pendekatan open-

ended yang dikemukakan oleh Sawada (Gordah, 2009) yaitu siswa berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan diberi kesempatan untuk lebih 

memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya dalam mengkonstruksi pengetahuan 

dan menyelesaikan masalah.  

Tidak hanya itu, dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan open-

ended siswa juga dituntut untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, 

akibatnya siswa harus benar-benar mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompok lainnya untuk menemukan strategi penyelesaian masalah. Belajar 

dengan cara kelompok merupakan salahsatu syarat dalam pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended, seperti yang diungkapkan oleh Shimada (Rahman, 2013) 

bahwa pendekatan open-ended mensyaratkan siswa untuk aktif belajar dalam 

kelompok besar atau pun kelompok kecil. 

Kegiatan tersebut dalam kelas kontrol tidak terjadi. Hal ini disebabkan 

ketika siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru, siswa hanya 

mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang telah dicontohkan guru 
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sebelumnya. Meskipun siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan 

mengungkapkan ide, tetapi tetap saja siswa tidak secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuan sehingga pembelajaran kurang dianggap bermakna. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kontribusi 

pembelajaran dengan pendekatan konvensional lebih besar daripada kontribusi 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended, tetapi kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended mampu menciptakan suatu pembelajaran yang 

bersifat student-centered dan bermakna bagi kehidupan siswa, maka pengetahuan 

yang dimiliki siswa pun akan bersifat permanen, sehingga ketika siswa diberi 

posttest setelah mengikuti pelajaran, ia akan memanfaatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang dimilikinya secara optimal dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan pendekatan konvensional, 

meskipun guru telah berupaya seoptimal mungkin menyajikan pembelajaran, 

tetapi jika pembelajaran tetap bersifat teacher-centered maka siswa tidak akan 

merasakan belajar bermakna, karena siswa hanya dituntut untuk menerima dan 

memahami materi tanpa mengkonstruksi pengetahuan, sehingga siswa kurang 

memanfaatkan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimilikinya 

ketika menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Akibatnya, kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen lebih baik secara 

signifikan daripada kemampuan pemecahan masalah matematis kelas kontrol. 

4. Kemandirian Belajar Siswa 

Kemampuan awal kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki perbedaan. Rata-rata data skala kemampuan awal kelas 

eksperimen lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh kelas 

kontrol. 

Data skala kemampuan awal kemandirian belajar siswa pada kelas 

eksperimen yaitu 68,94. Setelah siswa mengikuti pembelajaran sebanyak tiga 

pertemuan dengan pendekatan open-ended, data skala kemampuan akhir 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan yaitu menjadi 77,81. 

Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata dengan uji-t sampel terikat, diperoleh 

hasil bahwa pendekatan open-ended memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
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kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 

hasil P-value (sig-2 tailed) menunjukkan angka kurang dari 0,05. 

Pendekatan open-ended memberikan kontribusi sebesar 56,40% terhadap 

peningkatan kemandirian belajar siswa. Pada setiap pertemuan, guru 

membiasakan untuk memberikan tugas, kepercayaan, serta tanggung jawab 

kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri, tanpa meminta 

bantuan dari teman terlebih dahulu. Hasilnya kemandirian belajar siswa setiap 

pertemuan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

aktivitas belajar siswa mengenai aspek kemandirian belajar pada pertemuan ketiga 

mencapai 90,32% dengan interpretasi sangat baik. Kegiatan tersebut relevan 

dengan teori belajar Pavlov (Suwangsih & Tiurlina, 2006) yang berpandangan 

bahwa jika seseorang sering melakukan suatu hal secara terus-menerus maka hal 

tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. 

Pada kelas kontrol, data skala kemampuan awal kemandirian belajar siswa 

yaitu 65,16. Setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan konvensional dengan metode ekspositori selama tiga pertemuan, 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil data skala 

kemampuan akhir kemandirian belajar siswa memperoleh rata-rata skor sebesar 

73,75.  

Hasil uji-t sampel terikat juga menunjukkan bahwa pendekatan 

konvensional memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian belajar 

siswa, dengan nilai P-value (sig-2 tailed) kurang dari 0,05. Kontribusi 

pembelajaran konvensional terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa yaitu 

sebesar 49,70%. Telah diketahui bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

konvensional merupakan pembelajaran yang bersifat teacher-centered, sehingga 

siswa bersifat pasif dan hanya menerima informasi yang diberikan guru. Namun, 

jika kinerja guru dilakukan dengan sangat optimal maka dapat berdampak pada 

keterampilan atau kemampuan yang dimiliki siswa sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa kemandirian belajar siswa juga dapat mengalami 

peningkatan. Selain itu, apabila guru telah berhasil melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan yang direncanakan, maka memotivasi siswa agar terus belajar lebih 

lanjut untuk memperdalam pemahamannya terhadap materi yang diberikan guru. 
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Hal ini merupakan dampak belajar dengan metode ekspositori. Menurut Sanjaya 

(2006) bahwa salah satu prinsip pembelajaran dengan metode ekspositori yaitu 

prinsip berkelanjutan, di mana siswa akan termotivasi untuk mencari, menemukan 

atau menambah wawasannya melalui proses belajar mandiri. Apabila siswa benar-

benar melaksanakan kegiatan tersebut maka hal tersebut dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan kemandirian belajarnya. 

Kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mengalami peningkatan. Namun, peningkatan pada kelas eksperimen berbeda 

dengan peningkatan yang dialami pada kelas kontrol. Hasil perhitungan uji 

perbedaan rata-rata data gain dengan uji-t menunjukkan bahwa pendekatan open-

ended memberikan pengaruh yang lebih baik secara signifikan terhadap 

peningkatan kemandirian belajar siswa daripada pembelajaran dengan pendekatan 

konvensional. Rata-rata gain ternormalisasi yang diperoleh kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada yang diperoleh kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh 

rata-rata gain sebesar 0,52 dan rata-rata gain kelas kontrol yaitu 0,40. 

Siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan 

mengalami peningkatan kemandirian belajar. Pada kelas eksperimen, hasil 

perhitungan gain ternormalisasi menunjukkan bahwa terdapat empat siswa yang 

termasuk kategori tinggi dengan persentase 13%, 25 siswa termasuk kategori 

sedang dengan persentase 81%, dan dua siswa termasuk kategori rendah dengan 

persentase 6%. Sementara hasil perhitungan gain ternormalisasi pada kelas 

kontrol menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang termasuk kategori tinggi, 26 

siswa termasuk kategori sedang dengan persentase 81%, dan enam siswa yang 

termasuk kategori rendah dengan persentase 19%.  

Hasil perhitungan gain ternormalisasi tersebut telah menunjukkan bahwa 

pendekatan open-ended lebih mampu meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata dengan uji-

U terhadap aktivitas belajar siswa mengenai kemandirian belajar diperoleh hasil 

bahwa nilai P-value (Sig-2 tailed) kurang dari 0,05, yang artinya terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara aktivitas belajar siswa di kelas 

ekserimen dan kelas kontrol.  
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Menurut Huda (2013) pada pendekatan open-ended terdapat tahapan 

mendesain pembelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara mandiri 

didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan matematika yang dimiliki siswa, 

sehingga pada tahap ini siswa diberi kebebasan untuk menentukan strategi 

penyelesaian masalah yang tepat. Sementara pada pendekatan konvensional 

dengan metode ekspositori, menurut Sagala (2005, hlm. 78) “Siswa dipandang 

sebagai objek yang menerima apa yang diberikan guru”. Dengan demikian, siswa 

mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru secara mandiri karena 

prosedur penyelesaiannya telah dicontohkan terlebih dahulu oleh guru pada 

permasalahan yang serupa.  

5. Hubungan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan 

Kemandirian Belajar Siswa 

Berdasarkan gain ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis dan kemandirian belajar siswa, dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

kemandirian belajar siswa. Hubungan tersebut didasarkan pada hasil uji korelasi 

antara gain kemampuan pemecahan masalah matematis dan gain kemandirian 

belajar siswa menggunakan rumus Product Moment dari Pearson yang hasilnya 

menunjukkan angka postif yaitu senilai 0,728. Dengan demikian, dapat dikatakan 

siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang tinggi 

cenderung memiliki kemandirian belajar yang tinggi pula atau siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang tinggi cenderung memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang tinggi juga.Hubungan ini dapat terjadi karena 

apabila siswa memiliki kemandirian belajar yang baik maka siswa akan berusaha 

memantau dirinya terhadap proses kognitif (seperti kemampuan pemecahan 

masalah matematis) sehingga akan mampu menyelesaikan tugas akademik. Hal 

ini relevan dengan pendapat Sumarmo (2004) bahwa “Kemandirian belajar 

merupakan suatu proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap 

proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik”. 
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6. Respon Siswa terhadap Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended 

Respon siswa terhadap pembelajaran matematika materi pengukuran 

panjang dengan pendekatan open-ended dapat diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada siswa kelas IV SDN Sukamaju. 

Wawancara tersebut ditujukan kepada 31 siswa yang telah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada umumnya siswa memberikan 

respon positif terhadap kegiatan pembelajaran dengan pendekatan open-ended 

karena mereka merasakan perbedaan pembelajaran yang biasanya mereka 

dapatkan dengan pembelajaran yang baru diikutinya, sehingga timbul rasa senang 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Rasa senang tersebut sudah 

nampak pada pertemuan pertama yaitu ketika siswa secara langsung mengukur 

objek benda untuk menemukan ukuran panjangnya. Ketika melakukan kegiatan 

tersebut, siswa merasa bahwa apa yang sedang dipelajarinya dapat memberikan 

manfaat yang salahsatunya yaitu siswa menjadi bisa melakukan pengukuran dan 

mampu mengubah antarsatuan panjang tanpa diberi tahu caranya oleh guru. 

Pembelajaran yang demikian merupakan perwujudan dari teori belajar Piaget 

yaitu mengenai pembelajaran yang bersifat constructivism. Menurut Piaget 

(Suwangsih & Tiurlina, 2006) constructivism yang dimaksud yaitu siswa aktif 

mengkonstruksikan pengetahuannya dan bukan menjadi penerima informasi yang 

pasif. 

Siswa juga menyadari bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-

ended menuntut siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan secara mandiri, bukan seperti 

pembelajaran yang biasanya dilakukan yaitu siswa hanya diam, menyimak dan 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Perbedaan lainnya yang dirasakan 

siswa yaitu permasalahan-permasalahan yang diberikan guru ketika kegiatan 

pembelajaran dan soal untuk pekerjaan rumah. Perbedaan tersebut dirasakan 

karena tipe soal dalam pembelajaran dengan pendekatan open-ended bersifat 

terbuka dan siswa baru menemukan soal-soal tersebut, sehingga pada awalnya 

siswa merasa kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan siswa 

merasa kesulitan dalam menyelesaikannya.  
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Alasan siswa merasa sulit dalam menyelesaikan soal-soal tersebut yaitu 

karena soal termasuk ke dalam soal-soal yang sulit dan siswa juga kesulitan dalam 

memahami maksud soal. Namun, setelah siswa terbiasa dihadapkan dengan soal 

terbuka, siswa merasakan bahwa soal terbuka menghendaki jawaban yang 

beragam sehingga siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan 

yang dimilikinya dalam menjawab permasalahan tersebut. Hal ini relevan dengan 

pengertian pendekatan open-ended yang diungkapkan Shimada (Rahman, 2013) 

bahwa pendekatan open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan terbuka dengan jawaban yang beragam, sehingga siswa 

harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Respon positif siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended dapat dibuktikan dari hasil observasi aktivitas siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Setiap pertemuannya aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan, sehingga pada pertemuan ketiga memperoleh rata-

rata persentase sebesar 90,32% dengan interpretasi sangat baik. 

7. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Terlaksananya 

Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended 

Pembelajaran pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan 

open-ended dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan dari beberapa 

hal. Dukungan tersebut dapat berasal dari guru yang mengajar, aktivitas siswa 

ketika pembelajaran, dan juga keberlangsungan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan rencana. 

Kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara optimal 

dapat mendukung terlaksananya pembelajaran dengan pendekatan open-ended. 

Hal ini dapat terlihat bahwa ketika kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended, siswa cenderung aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu siswa 

mulai berani mengajukan pertanyaan, mengungkapkan pendapat, menyelesaikan 

tugas yang diberikan, aktif dalam diskusi, dan berani menyajikan hasil diskusi di 

depan kelas. Aktivitas siswa yang cenderung aktif dapat dibuktikan dengan 

peningkatan setiap aspek inisiatif belajar, aspek mimilih dan menentapkan strategi 

belajar, serta aspek konsep diri setiap pertemuannya. 
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Kinerja guru yang dilakukan sebesar 82,35%, aktivitas belajar yang 

ditunjukkan siswa sebesar 67,03%. Pada pertemuan kedua kinerja guru 

mengalami peningkatan menjadi 97,06% maka aktivitas belajar siswa juga 

meningkat menjadi 81,72%, dan pada pertemuan ketiga kinerja guru mengalami 

peningkatan lagi menjadi 100% maka aktivitas belajar siswa juga terus meningkat 

sehingga mencapai 91,40%. Berdasarkan hal tesebut maka dapat disimpulkan 

bahwa semakin optimal guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended, maka aktivitas siswa akan semakin meningkat. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru yang dilaksanakan secara optimal dapat 

dijadikan sebagai faktor pendukung terlaksananya pendekatan open-ended, karena 

telah mampu memberikan dampak positif terhadap aktivitas belajar siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Thorndike (Suwangsih & Tiurlina, 

2006) dalam teori belajarnya yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses interaksi antara stimulus dan respon. Dalam hal ini, stimulus yang 

dimaksud yaitu kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended secara optimal, mampu menimbulkan respon yang positif 

dalam diri siswa, sehingga terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa. 

Faktor lain yang mendukung terlaksananya pendekatan open-ended yaitu 

adanya dukungan positif dari siswa mengenai kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended. Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa kelas 

eksperimen diperoleh hasil bahwa mereka merasa senang belajar matematika 

dengan menggunakan pendekatan open-ended dan hal-hal yang dapat mendukung 

untuk mengikuti pembelajaran dengan pendekatan open-ended yaitu ada rasa 

percaya diri dalam diri siswa, rasa senang untuk belajar, rasa keingintahuan dalam 

diri siswa untuk mempelajari sesuatu, dan ada motivasi jika belajar dengan baik 

maka akan mendapatkan nilai yang tinggi. 

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV selaku 

observer ketika berlangsungnya pembelajaran pendekatan open-ended, faktor 

yang menjadi pendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan baik yaitu 

adanya dukungan dari siswa untuk dapat memahami materi secara mendalam, 

serta siswa memiliki kreativitas dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas, 

sehingga siswa dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan permasalahan yang 
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diberikan guru. Hal tersebut merupakan perwujudan dari tujuan pendekatan open-

ended yang diungkapkan oleh Nohda (Gordah, 2009) yaitu untuk 

mengembangkan kegiatan kreativitas dan pola pikir matematis melalui problem 

solving.  

Sementara faktor pendukung dari guru, yaitu guru juga memiliki 

kreativitas dan kemampuan untuk menyusun permasalahan terbuka yang dapat 

dengan mudah dijangkau oleh kemampuan siswa. Tidak hanya itu, LKS yang 

disusun guru dengan menyajikan permasalahan terbuka mendorong siswa untuk 

aktif mengikuti pelajaran. LKS tersebut juga memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif 

yang dimaksud yaitu siswa harus memikirkan strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengukuran panjang, sehingga siswa 

harus menguasai materi pengukuran panjang. Aspek afektif yang dimaksud yaitu 

siswa akan memiliki sikap mandiri, terampil, kreatif, dan saling menghargai 

pendapat setiap anggota kelompoknya. Sementara aspek psikomotorik yaitu 

ketika siswa diberi LKS tersebut ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan 

siswa, seperti mengukur panjang suatu benda, menggunting kertas, dan 

menempelkan kertas. 

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor yang dapat menghambat 

terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended. Faktor 

penghambat tersebut yaitu pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama siswa 

masih tampak belum terbiasa menghadapi permasalahan yang diberikan guru, 

karena soal-soal yang diberikan merupakan soal terbuka, sehingga siswa merasa 

kebingungan. Dampak dari hal ini yaitu hanya beberapa kelompok saja yang dapat 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Hal ini disebabkan karena siswa 

membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka 

waktu yang tersedia untuk tahap menyajikan hasil diskusi terbatas. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa diperoleh hasil bahwa faktor 

yang menghambat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu 

keterlambatan dalam memahami materi, ketika kegiatan pembelajaran terkadang 

gaduh, soal-soal yang diberikan sulit dimengerti, dan ketika diskusi terkadang 

terjadi perbedaan pendapat. Sementara berdasarkan hasil wawancara kepada guru 
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wali kelas IV selaku observer diperoleh hasil bahwa salahsatu faktor penghambat 

jalannya pembelajaran dengan pendekatan open-ended yaitu dalam pembagian 

kelompok yang dibagi tidak secara heterogen. Dampaknya yaitu ketika kegiatan 

diskusi berlangsung. Kelompok yang beranggotakan siswa-siswa unggul lebih 

cepat menyelesaikan tugas yang diberikan guru, sementara kelompok yang 

anggotanya lebih dominan siswa asor lebih lama menyelesaikan tugas tersebut, 

sehingga dikhawatirkan waktu untuk langkah pembelajaran selanjutnya terbatas. 

 

 

 


