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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan dasar adalah awal pendidikan bagi seorang anak. Melalui 

pendidikan dasar anak dilatih untuk membaca dengan baik, melatih kemampuan 

berhitung penambahan dan pengurangan, kemampuan menganalisis, dan 

memahami konsep dalam matematika. Hal tersebut diperlukan siswa untuk 

memanfaatkan dan mengelola informasi dengan baik agar siswa mampu hidup 

dilingkungannya dengan cerdas dan mampu mengelola kehidupannya dengan baik 

(Aningsih, 2012 : 118). Sesuai dengan paradigma pendidikan, yaitu pendidikan 

yang mengembangkan potensi anak dan menyenangkan tidak terkecuali pada 

pembelajaran matematika.  

Solihah, (2016 : 67) berpendapat bahwa matematika merupakan pelajaran 

yang dianggap sulit oleh sebagian siswa. Keluhan-keluhan yang sering terdengar 

dari siswa adalah tentang banyaknya rumus serta aturan yang harus dihafal 

serta   dimengerti dalam penggunaannya. Siswa menjadi malas belajar dan 

berlatih atau merasa tidak senang terhadap mata pelajaran matematika. 

Matematika diberikan kepada siswa sejak sekolah dasar, siswa diajarkan untuk 

menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, kritis, cermat dan teliti, jujur, 

bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah, 

sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi matematika 

(Permendikbud 2016 No.21: 111). Berpikir matematika itu sangat berhubungan 

sangat dengan proses, ide, penalaran yang bermanfaat sebagai sarana berpikir 

sistematis, logis, dan inovatif. 
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Pembelajaran matematika di sekolah umumnya masih menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab sehingga hasil belajar siswa sangat kurang 

maksimal. Setiap pembelajaran matematika guru sering memberikan contoh soal 

terlebih dahulu sebelum memberikan tes kepada siswa, sehingga pada saat guru 

memberikan soal yang berbeda siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari belum optimalnya proses 

pembelajaran adalah rendahnya hasil belajar. Susanto (dalam Widyasari, 2015:4) 

mengartikan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar menjadi penentu berhasil atau tidaknya siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh guru. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Adanya fakta yang terlihat dilapangan berdasarkan observasi waktu magang dan 

observasi awal pada tanggal 25 Oktober 2018 diketahui bahwa siswa kelas IV Al-

Batani dan Al-Kindi SD Muhammadiyah 9 Malang, pada pembelajaran 

matematika hasil belajar siswa cenderung belum maksimal. Hal ini dibuktikan 

adanya fakta kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah. 

 Untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran matematika guru sudah 

mencoba untuk menerapkan model pembelajaran secara berkelompok. 

Pembelajaran secara berkelompok tersebut ternyata kurang tepat karena dalam 

pembelajaran kelompok membutuhkan waktu yang lama, selain itu juga 

dimanfaatkan siswa untuk bercanda dan ramai dengan satu kelompoknya, ada 
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beberapa siswa juga yang bergantung kepada siswa yang lebih mampu dalam 

pelajaran matematika. Selain itu, guru kelas tersebut pernah meminta bantuan 

kepada guru lain untuk mengajar matematika guna untuk memancing motivasi 

belajar siswa tersebut agar siswa giat dalam pembelajaran matematika agar hasil 

belajar lebih baik. 

Guru juga menceritakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindak 

lanjuti yaitu hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini terlihat pada saat guru 

memberikan soal yang sedikit berbeda dengan contoh-contoh yang telah 

diberikan, siswa akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat, 

sehingga mampu mengubah proses pembelajaran yang awalnya pembelajaran 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang 

menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaan. Salah satu inovasi yang 

tepat untuk mewujudkan pembealaran tersebut yaitu menggunakan pendekatan 

open ended. 

Menurut Suhandri, (2013 : 141) bahwa pendekatan open ended merupakan 

pendekatan yang menampilkan suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan 

banyak jawaban atau dengan cara yang berbeda. Pembelajaran dengan 

mengguganakan pendekatan open ended diawali dengan memberikan masalah 

terbuka terhadap siswa. Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan membawa 

siswa dalam menjawab masalah dengan menggunakan berbagai cara sehingga 

merangsang kemampuan siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru.    

Didukung hasil penelitian terdahulu oleh Luh Putu Cindrayanti, dkk yang 

membahas tentang pengaruh pendekatan open ended terhadap hasil belajar dengan 
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hasil analisis data, diperoleh t-hitung = 2,52 dan t-tabel (pada taraf signifikansi 

5%) = 2,01. Hal ini berarti bahwa t-hitung > t-tabel, sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang 

signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan masalah 

terbuka (open-ended) dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pendekatan Open Ended Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas 4 di SD Muhmmadiyah 9 Malang”. Dengan adanya 

pendekatan open ended ini, diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagi berikut “Bagaiman pengaruh pendekatan open ended terhadap 

hasil belajar pada pembelajaran matematika?” 

C. Tujuan 

Tujuan Penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh pendekatan open 

ended terhadap hasil belajar pada pembelajaran matematika.” 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penilitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan penguasaaan dalam mengajar serta memberikan 

modal untuk menjadi pendidik yang inovatif dan kreatif. 

2. Bagi Siswa 
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Siswa meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran matematika dan 

pembelajaran yang lain.  

3. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui bagaimana pendekatan pembelajaran yang sesuai 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadi guru yang inovatif. 

4. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat melakukan pembelajaran yang menggunakan pendekatan open 

ended. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian tentang penggunaan pendekatan untuk 

meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa pada pembelajaran ini, adalah 

sebagai berikut:  

1. Variabel Bebas  

Pendekatan Open Ended 

2. Variabel Terikat 

Hasil Belajar 

3. Populasi dan Sampel 

Kelas 4 Al-Batani dan Al-Kindi SD Muhammadiyah 9 Malang 

F. Definisi Operasional  

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan pembelajaran yang dapat diamati dari aktivitas mental (otak) untuk 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri yang didapat dari 

perolehan nilai pengetahuan dalam menjawab soal. 
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2. Pendekatan open ended adalah pendekatan yang memberikan masalah yang 

terbuka kepada peserta didik dalam proses menyelesaikan masalah/soal, hasil 

akhir yang beragam dan tindak lanjutnya yang berkembang. 

3. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang 

melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu 

lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai 

metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara 

optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan 

efisien. 

 


