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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan matematika di berbagai negara, terutama di negara-negara maju 

telah berkembang dengan cepat yang telah di sesuaikan kebutuhan dan tantangan 

yang bernuansa kemajuan sains dan teknologi. Selain itu matematika juga 

memiliki peran penting dalam memajukan daya pikir manusia. Sebagai ilmu 

pengetahuan matematika memiliki ciri khusus yaitu abstrak, deduktif, konsisten, 

dan logis. Soedjadi menyatakan bahwa keabstrakan matematika karena objek 

dasarnya abstrak yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan 

matematika inilah yang menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari 

dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap matematika. Hal 

ini diperlukan adanya “jembatan” yang dapat menghubungkan keilmuan 

matematika untuk lebih mudah di pahami (Muhsetyo, 2007:1.2). 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di SD dalam KTSP 2006 SD, 

mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang di peroleh. 

Guru dituntut untuk menjadikan siswa lebih aktif dan senang untuk belajar di 

kelas dalam proses pembelajaran. Selain itu guru juga harus membuat suasana 

belajar yang inovatif dan menyenangkan. Dalam setiap pelajaran matematika, 

setiap konsep abstrak yang baru dipahami siswa perlu adanya penguatan dari guru 

agar siswa memahaminya, sehingga lebih melekat pada pola pikir siswa.  
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Menurut Bahrul dalam kegiatan pembelajaran pada sekolah dasar tidak 

terlepas dari aspek membaca, menulis dan berhitung atau sering disebut 3R 

(Reading, wRiting, aRitmetic) (Hayat, 2011:43). Kegiatan pembelajaran yang sulit 

dialami siswa adalah berhitung. Hal ini disebabkan karena matematika juga 

terdapat ilmu pasti, rumus dan cara menjawab yang memiliki syarat dan ketentuan 

yang tetap. Pada proses pembelajaran matematika siswa memperoleh latihan cara 

dalam memecahkan masalah. Bruner menyatakan pentingnya tekanan pada 

kemampuan peserta didik dalam berpikir intuitif dan analitik akan mencerdaskan 

peserta didik membuat prediksi dan terampil dalam menemukan pola dan 

hubungan atau keterkaitan (Muhsetyo 2007 : 1.6). 

Kenyataan yang terjadi dilapangan masih terdapat berbagai kendala yang 

dihadapi peserta didik dalam memahami konsep matematika dan meningkatkan 

pola pikir siswa untuk menjadi siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Salah 

satu hambatan dalam pengembangan konsep siswa yakni siswa masih memiliki 

rasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya, salah satunya terjadi pada siswa 

kelas IV di SDN 1 Pecuk. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SDN  

Pecuk, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa hasil 

belajar matematika pada aspek kognitif peserta didik kelas IV SDN 1 Pecuk 

sebanyak 70% tidak memenuhi Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM). Adapun 

nilai KKM SDN Pecuk untuk mata pelajaran matematika adalah 65. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas yaitu nilai ulangan harian siswa pada materi 

Operasi Hitung Campuran. Data yang diperoleh adalah dari 12 siswa kelas IV ada 
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8 siswa yang belum mencapai KKM sekitar atau 70% dan hanya 4 siswa yang 

sudah mencapai KKM atau sekitar 30%. 

Hal ini disebabkan siswa masih sulit untuk memahami soal cerita dan selalu 

berpatok pada contoh yang diberikan guru. Bahkan siswa yang masih dibawah 

KKM kebanyakan mereka masih sulit dalam menghafal rumus, masih takut dalam 

mengeluarkan pendapatnya dan masih menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang sulit untuk mereka pecahkan. Guru telah banyak melakukan cara untuk 

membuat siswanya antusias dalam belajar matematika, salah satunya cara guru 

yaitu dengan membuat kelas diskusi dan memakai media gambar serta media 

sekitar lingkungan sekolah untuk menunjang daya pikir siswa. Namun tetap saja 

siswanya masih lemah dalam hal berhitung dan memahami saol cerita. Sehingga 

guru memutuskan untuk tetap memakai metode ceramah untuk pelajaran 

matematika.  

Uraian di atas, menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar yang 

berujung pada hasil belajar kurang memuaskan. Melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran sangat penting. Sebab hal itu dapat memotivasi siswa dalam 

memahami materi dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Oleh karena itu, sangat 

penting menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Solusi untuk mengatasi 

permasalahan di atas adalah dengan menggunakan metode pembelajaran dan 

media pembelajaran yang saling berkaitan (Azhar, 2010: 15). Salah satunya yaitu 

dengan pendekatan Open-Ended dan media pohon matematika yang membantu 

siswa merangsang pola pikir kritisnya. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open-Ended merupakan 

salah satu sarana penyampaian materi melalui pemecahan masalah terbuka artinya 
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pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara 

dan solusinya juga bisa beragam. Banyak ragam kegiatan dan pendapat tentang 

pengembangan kemampuan berfikir pemecahan masalah, antara lain soal titik 

rutin, soal cerita, soal penerapan, soal dengan banyak selesaian, soal dengan 

banyak cara menyelesaikan dan soal memerlukan pemikiran tingkat tinggi. 

Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif 

tinggi, kritis, komunikasi-interaksi, sharing, keterbukaan dan sosialisasi. 

Problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut 

problem tak lengkap atau disebut juga open ended problem atau soal terbuka. 

Siswa yang dihadapkan dengan open ended problem, tujuan utamanya bukan 

untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana 

sampai pada suatu jawaban (Suherman, 2003:123). Dengan demikian bukanlah 

hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun 

beberapa atau banyak. 

Pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk 

menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan 

mengelaborasi permasalahan. Tujuannya agar kemampuan berpikir matematika 

siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan-

kegiatan kreatif dan aktif dari setiap siswa dapat terkomunikasikan melalui proses 

belajar mengajar. Pokok pikiran dari pembelajaran dengan open-ended yaitu 

pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa 

sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai 

strategi. Dengan kata lain pembelajaran matematika dengan pendekatan open-

ended bersifat terbuka. 
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Mengingat suatu model pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar jika 

tidak di dampingi dengan media yang tepat. Media yang digunakan dalam 

pendekatan open ended ini adalah media pembelajaran pohon matematika. Karena 

media ini juga merangsang pola berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa guru dapat membuat program pembelajaran 

dengan memanfaatkan media dan sumber belajar. Pemanfaatan tersebut 

bermaksud meningkatkan kegiatan belajar sehingga mutu hasil belajar semakin 

meningkat (Dimyati, 2006:36). Selain itu media juga dapat membangkitkan 

keingintahuan siswa, merangsang mereka untuk bereaksi terhadap penjelasan 

guru, membuat mereka tertawa atau ikut sedih, memungkinkan siswa untuk ikut 

menyentuh objek kajian pembelajaran, membantu siswa mengkonkretkan sesuatu 

yang abstrak. Media dapat membantu guru dalam menghidupkan suasana 

monoton dan membosankan (Sanjaya, 2008: 204). 

Media pohon matematika adalah media yang dapat mengaktivkan siswa 

secara maksimal, menantang dan menyenangkan. Disamping itu media pohon 

merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan penalaran 

siswa, kreativitas berfikir siswa dan sifat kompetisi siswa. Dengan perpaduan 

pendekatan Open-ended dengan media pohon diharapkan mampu merangsang 

pola pikir siswa untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya di kelas. 

Uraian yang telah diungkapkan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan 

Pendekatan Open-Ended pada Siswa Kelas IV SDN Pecuk-Tulungagung” 
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B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Pecuk-Tulungagung disebabkan siswa masih sulit untuk memahami soal 

cerita dan selalu berpatok pada contoh yang diberikan guru. Banyaknya siswa 

yang masih dibawah KKM hal ini disebabkan siswa sulit dalam memahami rumus 

dan masih menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipecahkan. 

Serta siswa masih ragu dalam mengeluarkan pendapatnya di kelas dan cenderung 

pasif. Dengan demikian peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut 

melalui pendekatan Open-Ended dengan media pohon matematika untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada aktivitas 

belajar matematik dan kemampuan pemecahan masalah siswa di sekolah. Untuk 

lebih jelasnya maka masalah penelitian di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan open-ended dengan media pohon 

matematika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Pecuk Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana aktivitas siswa di kelas setelah dilakukan pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan open-ended dengan media pohon 

matematika pada siswa kelas IV SDN Pecuk Kabupaten Tulungagung?  

3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SDN Pecuk Kabupaten 

Tulungagung setelah dilakukannya pembelajaran matematika melalui 

pendektan open-ended dengan media pohon matematika? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan penerapan pendekatan open-ended dengan 

media pohon matematika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Pecuk Kabupaten Tulungagung. 

2. Mendiskripsikan aktivitas siswa di kelas setelah dilakukan pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan open-ended dengan media pohon 

matematika pada siswa kelas IV SDN Pecuk KabupatenTulungagung. 

3. Mendiskripsikan hasil belajar siswa kelas IV SDN Pecuk Kabupaten 

Tulungagung setelah dilakukannya pembelajaran matematika melalui 

pendektan open-ended dengan media pohon matematika. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang ada 

sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

1) Dapat mempermudah cara penyampaian materi pembelajaran kepada 

siswa. 
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2) Mengembangkan kemampuan guru dalam mengatasi masalah kesulitan 

siswa pada pelajaran matematika tentang operasi hitung campuran. 

3) Dapat menghilangkan kejenuhan guru dalam proses pembelajaran 

matematika. 

b. Bagi Siswa 

1) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

2) Membuat siswa semakin aktif di kelas serta menumbuhkan sikap 

kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat. 

c. Bagi Sekolah 

1)  Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan menggunakan 

berbagai inovasi pembelajaran. 

2)  Dapat mencetak peserta didik yang aktif dan kreatif. 

F. Batasan Istilah 

1. Peningkatan  

Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara mengkatkan (usaha, kegiatan 

dan sebagainya) (dalam skripsi Melati, 2013) 

2. Aktivitas belajar  

Aktivitas adalah kegiatan. Jadi aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan 

siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Aktivitas belajar berhubungan 

dengan memperhatikan (visual activities), merumuskan serta bertanya dan 

memberikn saran (Oral activities), mendengarkan dan diskusi (Listening 

activities), menulis laporan (Writing activities), menggambar (Drawing activities), 

melakukan percobaan (Motor activities), menganalisis (Mental activities), dan 

menaruh minat dan bersemangat (Emotional activities). (Sadirman, 2004:101) 
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3. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Namun dalam sistem 

pendidikan nasional tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional 

menggunkan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah yakni  ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik (Sudjana 2012:22). 

4. Pendekatan open ended 

Pendekatan open-ended prinsipnya sama dengan pembelajaran berbasis 

masalah yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya 

dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa yang disajikan 

memiliki jawaban benar lebih dari satu. Kegiatan pembelajaran open-ended 

membawa siswa dalam menjawab pertanyaan dengan banyak cara dan 

mungkin juga dengan banyak jawaban sehingga mengundang potensi 

intelektual dan pengalaman siswa dalam menemukan sesuatu yang baru 

(Suherman, 2003:124) 

5. Media pohon matematika 

Media pohon matematika merupakan suatu media yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan penalaran siswa karena siswa diminta untuk 

mengkontruksi soal dengan jawaban tidak tunggal dan siswa diminta untuk 

mencari semua jawaban yang mungkin (Subanji,2010). Dalam pembelajaran 

dengan pohon matematika, guru menyajikan pohon sebagai pokok bahasan 

dan daun sebagai jawaban. 
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6. Operasi hitung campuran 

Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari 

satu macam operasi dalam suatu perhitungan (wirasto, 1993:54). Dalam 

suatu soal hitungan yang menjadi prioritas untuk dihitung terlebih dahulu 

adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Jika dalam soal 

tidak terdapat tanda kurung secara internasional telah disepakati : a) tambah 

dan kurang sama kuat, mana yang lebih kiri dikerjakan terlebih dahulu. b) 

kali dan bagi sama kuat, mana yang lebih kiri dikerjakan terlebih dahulu. c) 

kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. 

 


