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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR

Pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi belajar mengajar 

pelajaran matematika yang dilakukan antara siswa dan guru yang mana proses 

tersebut merupakan sebagai suatu sarana atau wadah yang berfungsi untuk 

mempermudah berfikir didalam ilmu atau konsep-konsep abstrak (Abdurrahman, 

2003: 252). 

Pembelajaran Matematika juga terdapat Ruang lingkup yang sangat luas 

sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Khusus untuk sekolah dasar 

ruang lingkup materi yang diajarkan yaitu mulai dari bilangan, geometri dan 

pengukuran sederhana, dan pengolahan data sederhana (Permendikbud no 21 tahun 

2016).  

Jadi dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pembelajaran matematika 

adalah proses belajar dan mengajarkan materi matematika dengan berbagai cara 

tersendiri yang dipilih oleh guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, 

kompetensi dasar dan indikator mata pelajaran matematika terhadap siswa, yang 

bertujuan agar siswa mendapatkan ilmu baru terkait dengan matematika. 

2. MEDIA PEMBELAJARAN

Setiap kegiatan pembelajaran yang berlangsung didalam kelas tentu

membutuhkan pelengkap/alat pembelajaran yang bertujuan untuk lebih 
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memahamkan siswa terhadap materi yang dipelajari dan memudahkan guru dan 

siswauntuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu alat yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran yang optimal dan lebih bermakna adalah media 

pembelajaran. 

2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Pengertian media pembelajaran menurut Asosiasi Pendidikan Nasional 

(National Education Association/NEA) adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media pembelajaran hendaknya 

dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, 

ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat meragsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, dkk 

2010: 7).  

Media pembelajaran Menurut Hamalik (1994: 6) adalah sebagai alat 

komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar, media juga 

berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, media pembelajaran 

juga sebagai perantara dalam hubungan antara metode mengajar dan media 

pendidikan dalam setiap mata pelajaran.Dilihat dari pendapat Hamalik dapat 

disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya (Azhar. 2010: 2) 
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Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran dalam penelitian ini adalah 

alat yang berfungsi sebagai pelengkap dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk menguatkan pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih bermakna dan 

menyenangkan, dan juga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

2.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Sudjana & Rivai (1992: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal malalui penuturan kta-kata oleh 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru mengajar setiap jam pelajaran, Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktfitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Sedangkan Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik (1994: 15) 

merincikan manfaat media pendidikan yaitu untuk meletakkan dasar-dasar yang 

konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme, memperbesar 

perhatian siswa pada saat proses pembelajaran di kelas, meletakkan dasar-dasar 

yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih 

mantap dan mudah dipahami,  memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan siswa, menumbuhkan 

pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar hidup siswa, 
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membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam 

belajar. 

3. LEMBAR KERJA SISWA 

Salah satu contoh media pembelajaran yaitu berupa bahan ajar LKS yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

3.1 Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dkerjakan oleh siswa 

yang didalamnya memuat petunjuk untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut Majid 

(2014:176). Sedangkan menurut Komalasari (2010:103) LKS merupakan bentuk 

latihan atau pekerjaan rumah yang berisi soal-soal sesuai dengan materi 

pembelajaran. Menurut Suyanto, dkk (2011:1) LKS merupakan lembaran-lembaran 

soal untuk dikerjakan siswa dan apa yang dikerjakan terkait dengan materi yang 

sedang dipelajari.  

Jadi yang dimaksud dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini 

yaitu lembaran-lembaran yang berisi kumpulan soal-soal dan sedikit materi yang 

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. 

3.2 Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan awal mengenai LKS yang telah dibahas 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa LKS memiliki beberapa fungsi. Menurut 

Prastowo (2013:205-206) dalam (Sulastri, 2017: 16) LKS memiliki empat fungsi 

sebagai berikut: 
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1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan siswa; 

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang 

diberikan; 

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, serta 

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

3.3 Unsur-unsur Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Prastowo (2013: 208) LKS terdiri dari 6 komponen yaitu: judul, 

petunjuk belajar (petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta penilaian. Apabila salah satu dari 

enam komponen tersebut tidak ada maka, tidak dapat dikatakan LKS hanya saja 

kumpulan tulisan, infomasi dan materi. Sehingga dalam penyusunan LKS harus 

mencakup keenam komponen tersebut. 

3.4 Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam menyiapkan lembar kerja siswa dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut (Depdiknas dalam Prastowo, 2008: 23) 

a. Melakukan analisis kurikulum 

Langkah analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan 

LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan bahan ajar, yaitu dengan cara melihat materi pokok, pengalaman 

belajar, serta materi yang akan diajarkan. Selanjutnya mencermati Kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa 
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b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

Kegiatan menyusun peta kebutuhan LKS perlu dilakukan yaitu untuk 

mengetahui jumlah LKS yang harus disusun untuk melihat tata urutan LKS 

c. Menentukan judul-judul LKS 

Dalam menentukan judul LKS dapar berdasarkan kompetensi-kompetensi 

dasar, materi-materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dari 

kurikulum. Kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS apabila 

kompetensi yang dikuasai tidak terlalu besar. 

d. Penulisan LKS 

Penulisan LKS dapat dilakukan langkah-langkah berikut:  

a) Merumuskan KD 

Merumuskan kompetensi Dasar (KD) dapat langsung diturunkan dari 

standar isi 

b) Menentukan alat penilaian  

Penilaian dapat dilakukan pada hasil kerja siswa dan pada proses kerja 

siswa, karena pendekatan yang sesuai adalah kompetensi, maka alat 

penilaian yang cocok dan sesuai adalah menggunakan Penilaian Acuan 

Patokan (PAP) atau Criterion Referenced Assesment, dengan demikian 

pendidik dapat melakukan penilaian melalui proses dan hasilnya. 

c) Menyusun materi  

Berkaitan dengan isi atau materi dalam LKS tergantung pada 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai. Materi pada LKS dapat 

berupa informasi pendukung yaitu gambaran umum atau ruang lingkup 

yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari beberapa sumber, seperti: 
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buku, majalah, Koran, internet dan lain sebagainya. Agar pemahaman 

siswa lebih kuat maka dapat disertakan sumber atau rujukan dalam materi 

tersebut, sehingga siswa dapat mempelajari lebih mendalam. Tugas-

tugas harus ditulis secara jelas untuk mengurangi pertanyaan dari siswa. 

Contohnya, tugas diskusi. Agar siswa paham betul mengenai tugas yang 

diberikan kepada mereka, judul diskusi harus diberikan secara jelas dan 

didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi, dan 

berapa lama waktu diskusi. 

d) Memperhatikan struktur LKS 

Dalam penyusunan LKS juga harus memperhatikan struktur-struktur 

pada LKS. Struktur pada LKS terdiri dari 6 komponen yaitu: judul, 

petunjuk belajar (petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, 

informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta penilaian. 

4. MATERI PENGUKURAN 

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa komponen yang ada dalam LKS salah 

satunya yaitu melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan 

langkah awal dalam penyusunan LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk 

menentukan materi yang memerlukan bahan ajar. Materi yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan LKS ini yaitu materi tentang pengukuran yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ada di dalam buku teks tematik kelas 2 semester 2 

yaitu mulai dari tema 5 sampai dengan tema 8. 

4.1 Definisi Pengukuran 

Pengukuran adalah penerapan suatu nilai bilangan berdasarkan sifat suatu 

objek. Misalnya panjang sebuah pensil, luas sebidang tanah, volume botol kecap 
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dan lain-lain. Dalam pengukuran yang lebih luas, pengukuran merupakan bentuk 

penggunaan bilangan berdasarkan karakteristik suatu situasi. Pengukuran 

merupakan salah satu bentuk aplikasi matematika yang paling luas. Karena, 

pengukuran ibarat jembatan yang menghubungkan areal matematika sekolah 

dengan geometri dan bilangan. Pengukuran juga membantu mengoneksikan ide 

pada matematika dengan disiplin ilmu diluar matematika. (Haryono, dkk 2014: 

274) 

Menurut Sukayati (2104) Dalam bidang kehidupan, memahami pengukuran 

dan dapat mengukur dengan satuan ukuran yang tepat adalah hal yang sangat 

penting. Untuk mempelajari pengukuran diperlukan pengalaman-pengalaman agar 

makna dari konsepnya dipahami. Menurut Mark, J.L (1998) ada beberapa cara 

efektif yang dapat dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan kegiatan pengukuran 

yaitu: (1) Memilih kegiatan-kegiatan yang dapat mengungkapkan banyak 

pengalaman yang mendalam untuk mempelajari konsep-konsep pengukuran, (2) 

Membantu menemukan satuan pengukuran yang tepat dan sesuai, (3) Membimbing 

untuk menyelidiki, memahami, menemukan, dan menggunakan rumus-rumus 

dalam pengukuran, (4) Memilih kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan 

memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Jadi dalam penelitian ini mengambil materi pengukuran karena, materi 

pengukuran mencakup materi yang sangat luas dan sangat penting dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi  
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4.2 Materi dan Kompetensi Dasar Pengukuran dalam LKS 

Materi yang digunakan dalam LKS ini adalah materi pengukuran sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ada dalam buku teks tematik kelas 2 semester 2 mulai dari 

Kompetensi Dasar yang terdapat pada tema 5 sampai dengan tema 8. Sebagian 

Kompetensi dasar yang ada dalam materi pengukuran kelas 2 semester 2 berisi 

tentang mengenal bangun datar dan bangun ruang serta menentukan nilai terkecil 

dan terbesar hasil dari pengukuran panjang atau berat, Memecahkan masala nyata 

secara efektif yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, waktu, panjang, berat benda dan uang, selanjutnya memeriksa 

kebenaran jawabnya dan lain sebagainya. 

5. PENDEKATAN OPEN ENDED 

LKS matematika materi pengukuran akan menjadikan siswa lebih kreatif 

dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di dalamnya apabila menggunakan 

pendekatan open ended. 

5.1 Pengertian Pendekatan Open ended 

Menurut Muhsinin (2013:48) pendekatan open ended merupakan salah satu 

pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan keluasan berpikir siswa secara 

aktif dan kreatif (Sulastri. 2017: 19). Sedangkan menurut Uhti (2011:514) open 

ended merupakan salah satu pendekatan yang memberikan keluasan berpikir siswa 

secara aktif dan kreatif menyelesaikan suatu permasalahan. 

Menurut Becker dan Shimada (Mahmudi, 2010), soal terbuka (open-ended 

problem) adalah soal yang memiliki beragam jawaban. Dalam hal ini, aspek-aspek 

yang diukur adalah kelancaran, keluwesan, keaslian, dan keterincian. Kelancaran 
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berkaitan dengan banyaknya solusi. Keluwesan berkaitan dengan ide. Keaslian 

berkaitan dengan keunikan jawaban siswa. Sedangkan aspek keterincian berkaitan 

keterincian dan keruntutan jawaban. Aspek-aspek berpikir kreatif yang diukur 

dengan menggunakan soal terbuka ini sesuai dengan yang dikemukaan oleh 

Munandar (Izzati, 2009), bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, (fleksibilitas), orisinalitas dalam berpikir, 

serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, 

memperinci) suatu gagasan dan kemampuan memberikan penilaian atau evaluasi 

suatu objek atau situasi. 

Jadi yang dimaksud pendekatan open ended dalam penelitian ini yaitu 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan 

menggunakan cara penyelesaian benar lebih dari satu. Pada dasarnya pendekatan 

open ended tidak melihat penemuan hasil akhir saja, melainkan lebih 

mengutamakan bagaimana siswa tersebut mengembangkan cara untuk menjawab 

permasalahan yang telah diberikan sesuai dengan pola pikir dan kreatifitas siswa. 

Pembelajaran open ended diawali dengan memberikan masalah yang terbuka 

kepada siswa. Keterbukaan masalah dalam hal ini diklasifikasikan dalam tiga hal 

yaitu: (1) proses terbuka, maksudnya adalah masalah itu memiliki banyak cara 

penyelesaian yang benar, (2) hasil akhirnya terbuka, maksudnya masalah itu 

memiliki banyak jawaban yang benar dan (3) cara pengembangan lanjutannya 

terbuka, maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya dalam artian 

menyelesaikan soal yang telah diberikan, mereka dapat mengembangkan masalah 

baru yaitu dengan cara merubah kondisi masalah sebelumnya (asli) (Sulastri, 2017: 

19).  
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6. LKS BERBASIS OPEN ENDED 

Berdasarkan paparan materi diatas menurut beberapa ahli maka peneliti akan 

mengembangkan LKS Matematika berbasis Open ended sebagai solusi dari 

permasalahan yang ada di SDN Turen 04 terutama kelas 2 yang membutuhkan 

bahan ajar berupa LKS sebagai pelengkap pembelajaran. 

6.1 Pengertian LKS berbasis open ended 

Indonesia Australia Partnership in Basic Education (IAPBE) (dalam, Hapsari 

2013:25) mendefinisikan LKS open ended adalah suatu lembar kegiatan yang 

dirancang untuk membantu siswa menemukan konsep atau fakta yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, sesuai dengan ide dan pengalaman yang dilakukan 

berdasarkan petunjuk yang ada di LKS. Sedangkan menurut Rachmawati (2008:17) 

mengemukakan bahwa LKS open ended merupakan bahan pembelajaran yang 

memandu siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan secara terprogram sesuai 

dengan kreativitas dan inisiatif mereka sendiri sehingga memungkinkan siswa 

mempelajari materi tersebut secara mandiri. 

Berdasarkan pendapat diatas, LKS open ended merupakan lembar kegiatan 

yang disusun untuk memandu siswa dalam mempelajari konsep melalui 

pengalaman langsung sesuai dengan kreatifitas dan inisiatif siswa yang didasarkan 

pada petunjuk yang ada di dalamnya. Dengan adanya LKS open ended dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan melatih 

siswa berfikir kritis, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan penalaran 

siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan (Rahma, 2014: 15) 
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7. RESPON SISWA 

Setelah peneliti mengembangkan LKS matematika berbasis open ended materi 

pengukuran, maka dibutuhkan reson siswa mengenai LKS tersebut. 

7.1 Pengertian Respon Siswa 

Menurut Weber, Respon adalah tindakan yang penuh arti dari individu 

sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada 

orang lain. Tindakan social yang dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat 

membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena terpengaruh dari 

situasi atau juga dapat merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja sengaja 

akibat dari pengaruh situasi serupa (dalam Ritzen, 2003: 76) 

Harvey Smith (dalam Ahmadi, 2009: 164) medenfinisikan bahwa respon 

merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif 

atau negatif terhadap objek atau situasi. Definisi ini menunjukkan adanya 

pembagian respon yang dirinci sebagai berikut:  

a. Respon positif. Sebuah bentuk respon, tindakan atau sikap yang menunjukkan 

atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan 

suatu objek yang berlaku dimana individu itu berada. 

b. Respon negatif. Bentuk respon, tindakan atau sikap yang menunjukkan atau 

memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap suatu objek yang 

berlaku dimana individu itu berada. 

Sedangkan siswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1077) yang 

dimaksud dengan siswa adalah murid atau pelajar yang sedang menempuh jenjang 

pendidikan pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau pada 
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sekolah menengah atas. Menurut Arikunto (2015: 11) siswa adalah siapa yang 

terdaftar sebagai objek didk di suatu lembaga pendidikan. Siswa sebagai anggota 

masyarakat sekolah mempunya hak dan kewajiban. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa respon siswa merupakan reaksi atau tanggapan 

yang dilakukan siswa atau siswa dalam menanggapi penggaruh atau rangsangan 

dalam dirinya dari situasi yang dilakukan orang lain dan merupakan hal baru atau 

aktifitas baru maupun pembaruan yang dialami siswa atau siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari maupun kegiatan yang lainnya. 

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Open ended ini, 

sebelumnya pernah digunakan untuk penelitian. Berdasarkan temuan, Lembar 

Kerja Siswa (LKS) ini dapat meningkatkan respon dan hasil belajar siswa sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Arisnawati Rahayu (2017) 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Open ended pada Tema 2 Subtema 

2 kelas IV Sekolah Dasar”. Pada laporan penelitian tersebut dapat disimpulkan Uji 

kevalidan LKS dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: validasi ahli materi, 

menunjukkan LKS cukup valid dengan persentase 69%. Kemudian validasi desain 

LKS oleh ahli media pembelajaran, menunjukkan persentase 80% dengan kategori 

valid. Pada validasi ahli pembelajaran, diperoleh persentase 80% berarti valid untuk 

dijadikan bahan ajar. Uji coba dilakukan dengan 19 siswa, hasilnya dinyatakan baik 

dengan persentase respon siswa 81% yang dilakukan pada tema 2 subtema 2 kelas 

IV SDN Wonokerso 1 Pakisaji Malang. Secara keseluruhan LKS berbasis open 

ended pada tema 2 subtema 2 dinyatakan valid sebagai bahan ajar. 
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Penelitian selanjutnya tentang Pendekatan Open ended Ghazali (2012:68), 

dalam penelitiannya “Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan 

Pemecahan Masalah Berbasis Open ended Pada Pokok Bahasan Fungsi Kuadrat 

Untuk Siswa Kelas X SMA Negeri 07 Malang”. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh dengan pengembangan perangkatnya menunjukkan bahwa validasi RPP 

mendapatkan rata-rata 3, 56. Sedangkan dari validasi LKS mendapatkan rata-rata 

3, 79. Dari hasil rata-rata validasi RPP dan LKS tersebut didapatkan rata-rata 

totalnya yaitu 3,68 dengan kategori valid. Sedangkan hasil rata-rata persentase 

pengelolaan guru diperoleh sebesar 05,72% dengan kategori baik. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah berbasis open ended tersebut praktis 

untuk digunakan. 

Penelitian yang ketiga tentang pendekatan open ended yang dilakukan oleh 

Devi Emilya dkk yang berjudul: “Pengembangan soal-soal open ended Materi 

Lingkaran untuk Meningkatkan Penalaran Matematika Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Palembang”. Pada Jurnal Penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan suatu produk berupa soal 

open ended materi lingkaran untuk siswa kelas VII SMP yang valid dan praktis. 

Valid tergambar dari hasil penilaian validator, dimana setiap validator menyatakan 

sudah baik berdasarkan content, konstruk dan bahasa. Selain itu kevalidan dan 

kepraktisan soal open ended ini tergambar setelah dilakukan analisis validasi butir 

soal pada uji validasi satu kelas dan kemampuan siswa menyelesaikan soal open 

ended yang diberikan. Soal yang dihasilkan berjumlah 12 soal dengan kategori 

mudah 2 soal, kategori sedang 7 soal dan kategori sulit 3 soal. Berdasarkan proses 
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pengembangan diperoleh bahwa protype soal open ended yang dikembangkan 

mempunyai efek potensial terhadap penalaran matematika siswa yaitu tingkat 

penalaran siswa pada tes pertama, 29 siswa terkategori baik dan sangat baik, paada 

tes kedua 26 siswa terkategori baik dan sangat baik. 

Kemudian pada penelitian keempat dengan judul “Identifikasi Tingkat 

Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Melalui Tipe Soal 

Open endedpada Materi Pecahan Kelas V di SDN Tegalrejo 02 Salatiga” pada 

tahun 2013 oleh Ricka Ristiani dkk. Pada jurnal penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tingkat berpikir kreatif isiwa kelas V SDN Tegalrejo 02 

Salatiga yaitu terdapat 18 subyek (60%) yang termasuk dalam TKBK 0 (tidak 

kreatif). Siswa yang termasuk dalam TKBK 0 adalah siswa yang tidak memenuhi 

ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, flesksibilitas, dan kebaruan. Dari 

siswa yang berada pada tingkat ini dipilih 4 siswa untuk wawancara. Terdapat 9 

subyek (30%) yang termasuk dalam TKBK 1 (kurang kreatif). Siswa yang termasuk 

dalam TKBK 1 adalah siswa yang hanya memenuhi satu indikator berpikir kreatif 

yaitu kefasihan atau fleksibilitas. Dari siswa yang berada dalam tingkat ini dipilih 

4 siswa untuk di wawancara. Kemudian yang terahir terdpat 3 subyek (10%) yang 

termasuk dalam TKBK 2 (cukup kreatif). Siswa yang termasuk dalam TKBK 2 

adalah siswa yang memenuhi satu indikator berpikir kreatif yaitu kebaruan atau 

kefasihan dan fleksibilitas. Dari siswa yang berada pada tingkat ini dipilih 3 siswa 

untuk di wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, 

maka peneliti mengemukakan saran yaitu, soal open ended perlu diberikan kepada 

siswa agar terbiasa untuk menegrjakan soal-soal yang memiliki banyak cara atau 

jawaban sehingga kemampuan berpikir efektif siswa dapat berkembang.  
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Keempat penelitian diatas relevan dengan penelitian ini, dikatakan relevan 

sebab pendekatan yang digunakan adalah sama-sama tentang pendekatan open 

ended. Namun juga memiliki perbedaan baik dari indikator, subjek dan objek 

penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator yaitu Mata 

Pelajaran Matematika dengan Materi Pengukuran, dan juga subjek penelitian yang 

berbeda pula yaitu di SDN Turen 04 Kabupaten Malang yang nantinya hasil akhir 

dari penelitan yang didapatkan akan berbeda. Namun dari penelitian tersebut 

dijadikan penulis sebagai referensi serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

C. KERANGKA PIKIR 

 Pembelajaran matematika dengan materi Pengukuran sangat penting diajarkan 

untuk siswa sekolah dasar terutama pada siswa kelas rendah. Karena Materi 

Pengukuran adalah materi yang mencakup beberapa bab yang penting digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari maupun jenjang pendidikan yang selanjutnya. 

Sehingga siswa dapat memahami konsep awal dari materi tersebut mulai sejak dini. 

Untuk memberi pemahaman yang luas kepada siswa sekolah dasar kelas rendah, 

maka dibutuhkan sebuah bahan ajar yang berupa LKS dengan menggunakan 

pendekatan open ended. Agar siswa mulai berfikir secara kritis dan kreatif dalam 

menghadapi kumpulan soal matematika dengan materi pengukuran di dalam LKS 

tersebut. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti dapat menyusun kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir



 

 

 


