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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan

kualitas SDM sebuah negara. Ketika pendidikan dirasa sudah meningkat 

kualitasnya, maka akan berdampak pada kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan (Mahardiyanti, 2013). Harapan bangsa yang tinggi terhadap 

meningkatnya kualitas pendidikan sudah seharusnya diwujudkan. Tetapi faktanya 

pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, dilihat dari nilai hasil ujian akhir 

sekolah jenjang pendidikan dasar. Ujian Akhir Sekolah menjadi evaluasi 

tersendiri bagi sekolah dalam menilai kompetensi peserta didik selama enam 

tahun belajar. Dalam Ujian Akhir Sekolah Dasar dari ketiga mata pelajaran yang 

diujikan, ada mata pelajaran yang masih dirasa sulit.  Menurut harian kompas 

tertuliskan bahwa rapor para peserta didik seringkali terdapat catatan-catatan 

merah yang menjadi bukti mata pelajaran matematika dirasa sulit bagi peserta 

didik (Kompas, 19 September 2017). Tenaga pendidik perlu mengevaluasi 

pembelajaran yang berlangsung untuk mengetahui letak permasalahan peserta 

didik. 

 Pendidik dirasa perlu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai 

kompetensi yang telah diajarkan. Dalam mengetahui sejauh mana peserta didik 

mencapai kompetensi sesuai harapan dapat melalui evaluasi (Nuriyah, 2014). 

Tujuannya melalui evaluasi tersebut, pendidikan di Indonesia akan meningkat 

kualitasnya. Sebelum penilaian dilakukan, tenaga pendidik harus menyusun alat 

penilaian, mengumpulkan informasi terkait kompetesi peserta didik, kemudian 
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mengolaha data yang diperoleh (Alimuddin, 2014).  Penilaian hasil belajar 

menurut Permendikbud Pasal 3 Ayat 1 tentang penilaian pada jenjang sekolah 

dasar terdapat tiga ranah penilaian, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan 

(Permendikud no.23 th 2016). Teknik penilaian dalam ranah pengetahuan dapat 

melalui tes tertulis. Tes tersebut merupakan tanggung jawab seorang pendidik 

sehingga mengetahui langsung hasil pembelajaran berjalan baik atau tidak. 

Tersedia LKS setiap tema untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas. 

Melalui LKS, peserta didik diharapkan untuk berlatih mengerjakan soal-soal dan 

belajar memecahkan masalah disetiap soal yang disediakan.  Lembar Kerja Siswa 

dipergunakan oleh guru untuk melatih siswa dalam mendalami kompetensi yang 

diajarkan (Ardina dan Sa’dijah, 2016).  

Mata pelajaran matematika seringkali menjadi mata pelajaran yang kurang 

disukai oleh peserta didik. Sesungguhnya pemahaman peserta didik yang rendah 

pada mata pelajaran matematika dipengaruhi beberapa hal, salah satunya yaitu 

peserta didik kurang memahami tentang konsep atau materi matematika yang 

disampaikan. Pendapat tentang permasalahan dalam belajar matematika, bahwa 

pendidik bersifat informatif secara monoton dalam pembelajaran hanya 

menyampaikan materi sedangkan peserta didik bertindak pasif (Dian, et.al, 2009). 

Terlihat kegiatan peserta didik hanya menulis kemudian diberikan soal dan 

dikerjakan. Sedangkan menurut Sutarto pembelajaran matematika memiliki tujuan 

yaitu  pemecahan masalah (Hadi dan Radiyatul, 2014). Maka dari itu, 

pembelajaran matematika mengajarkan peserta didik untuk belajar memecahkan 

permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ketika tidak bisa memecahkan 

masalah, peserta didik harus mencoba cara lain agar masalah tersebut 
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terselesaikan Penguatan konsep matematika dapat dilakukan melalui pengerjaan 

soal-soal, agar peserta didik berlatih memecahkan masalah.  

Kreatifitas pendidik juga diperlukan dalam mengolah pembelajaran di kelas 

sehingga menjadi pembelajaran yang PAKEM. Tenaga pendidik dapat 

menggunakan inovasi pembelajaran dalam menyampaikan kompetensi yang 

diajarkan sehingga kegiatan pembelajaran menyenangkan dan hasil belajar peserta 

didik meningkat (Fitri, et.al, 2014). Ada pendekatan yang dapat digunakan 

pendidik dalam menguatkan konsep matematika yaitu dengan pendekatan open 

ended. Menurut Mike Ollerton (2010) dengan pendekatan open ended atau 

penggunaan soal terbuka menjadikan peserta didik lebih berpikir strategi yang 

tepat dalam penyelesaian masalah. Sesuai uraian para ahli diatas melalui 

pendekatan open ended atau soal terbuka, harapannya peserta didik akan berpikir 

tinggi untuk menemukan sebuah solusi.  

Menurut Fimmatur Rizka A. dan Cholis Sa’dijah (2016) dalam penelitiannya 

tentang menganalisis lembar kerja siswa dalam upaya meningkatkan komunikasi 

matematis tulis siswa. Hasil penelitian membuktikan jika LKS yang tersedia 

berfungsi sebagai kumpulan soal, rangkuman materi serta pembahasa soal. Bisa 

dibilang LKS yang telah disusun kurang mendukung kemampuan matematis tulis 

peserta didik. Kelemahan dari LKS tersebut terdapat pada kurang diberikannya 

kesempatan peserta didik untuk menuliskan penjelasannya dalam menyelesaikan 

soal-soal. Penelitiannya lainnya dari Nuning Melianingsih dan Sugiman (2015), 

dengan judul penelitian “Keefektifan Pendekatan Open-Ended Dan Problem 

Solving Pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar Di SMP”. Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa pendekatan open ended dan problem solving sama-sama 



 
 

 

4 

 

efektif untuk diterapkan pada pembelajaran. Terbukti pendekatan open ended 

lebih efektif daripada problem solving dari beberapa segi yang dicapai. Dapat 

ditarik kesimpulan dari uraian diatas, melihat beberapa penelitian terdahulu 

mengenai butir soal LKS dengan penelitian keefektifan pendekatan open ended 

respon peserta didik sangatlah baik. Peserta didik merasa tertantang dan sangat 

bersemangat, karena dari butir soal open ended, dapat menemukan cara lain dalam 

penyelesaian soal yang diberikan melalui soal-soal LKS.  

Sementara itu ketika peneliti mengamati proses pengerjaan lembar kerja 

siswa (LKS) di kelas II c, peneliti menemukan beberapa kesulitan peserta didik 

dalam mengerjakan soal dengan pendekatan open ended atau butir soal yang 

memerlukan beberapa cara dalam mengerjakannya. Peserta didik cenderung tidak 

memahami soal yang diberikan sehingga jawabannya kurang benar. Tidak semua 

dari soal matematika yang diberikan dengan pendekatan open ended, hanya 

sekitar tiga soal yang menggunakan pendekatan open ended dan bisa dibilang 

hanya sebagian peserta didik dalam kelas yang bisa mengerjakan. Sedangkan 

peserta didik yang lain ada yang salah dan ada pula yang tidak mengerjakan. 

Perolehan nilai matematika tergolong rendah, kemungkinan besar peserta didik 

kurang memahami kompetensi yang diberikan atau kualitas butir soal yang kurang 

baik.  

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa kualitas butir soal LKS masih belum 

bisa dikatakan sesuai dengan kompetensi capaian peserta didik karena masih 

banyak peserta didik yang tidak mampu memahami soal. Butir soal dengan 

pendekatan open ended memiliki tujuan agar peserta didik mampu belajar 

memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri. Selain itu pendekatan open 
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ended menuntut peserta didik berpikir tinggi agar dapat menyelesaikan soal. Maka 

dari itu permasalahan dalam penelitian ini adalah kualitas butir soal open ended 

pada LKS tema 2 kelas II di SDN Tlogomas 2 Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas II di 

SDN Tlogomas 2 Malang ditinjau dari segi teoritik ? 

2. Bagaimana kualitas butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas II di 

SDN Tlogomas 2 Malang ditinjau dari segi empirik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kualitas butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas II di 

SDN Tlogomas 2 Malang ditinjau dari segi teoritik 

2. Mengetahui kualitas butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas II di 

SDN Tlogomas 2 Malang ditinjau dari segi empirik  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai pertimbangan dalam membuat butir soal matematika. 
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c. Sebagai pertimbangan dalam mengembangkan butir soal dengan 

pendekatan open ended. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Peserta didik 

Memberikan pengetahuan tentang butir soal open ended, yang 

membutuhkan berbagai cara dalam penyelesainnya. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan kepada guru dalam 

mengevaluasi butir soal LKS yang diberikan kepada peserta didik. Guru 

mampu mengetahui contoh butir soal open ended yang efektif untuk 

diberikan kepada peserta didik sesuai kompetensi yang diajarkan.  

c. Bagi Sekolah 

1) Sekolah mendapatkan pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran guna 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

2) Dapat meningkatkan mutu sekolah melalui kualitas butir soal  

d. Bagi Peneliti Lanjutan  

Menambah pengetahuan mengenai analisis butir soal open ended yang 

diberikan kepada peserta didik. Pertimbangan dalam mengembangkan 

butir soal matematika dengan pendekatan open ended. 

 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian bertujuan untuk membatasi kajian-kajian yang 

berhubungan dengan penelitian agar tidak melebar dari rumusan masalah. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini menganalisis butir soal matematika pada LKS tema 2 kelas 

II di SDN Tlogomas 2 Malang 

2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis butir soal open ended bentuk 

uraian atau isian pada LKS tema 2 kelas II di SDN Tlogomas 2 Malang 

3. Penelitian ini menganalisis butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas 

II di SDN Tlogomas 2 Malang dari segi teoritik dan empirik 

 

F. Definisi Operasional 

1. Analisis Butir soal merupakan metode untuk mengukur kualitas sebuah 

soal sesuai dengan aspek penulisannya sehingga terciptanya butir soal 

yang berkualitas. 

2. Mata pelajaran matematika merupakan bahasa dalam bentuk simbol-

simbol yang dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah di kehidupan 

nyata.  

3. Pendekatan open ended merupakan penggunaan soal-soal terbuka dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan diawali pemberian masalah kepada 

peserta didik untuk memberikan pengalaman langsung dalam belajar 

memecahkan masalah dengan berbagai cara, atau kemungkinan jawaban. 

 




