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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi kemajuan negara karena 

pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan intelektual 

manusia. Secara detail, dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 

(Depdiknas, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 bahwa :  

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena banyak 

aspek yang masih kurang dan banyak masalah besar yang dihadapi seiring 

berkembangnya zaman. Salah satu masalah besar Indonesia adalah rendahnya 

mutu pendidikan Indonesia. Pada hakekatnya pendidikan ialah suatu proses 

pembelajaran pola pikir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri. Salah 

satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan pembelajaran 

matematika. 

Matematika ialah salah satu ilmu yang sangat banyak dimanfaatkan serta 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga merupakan salah satu 

ilmu dasar yang memiliki peranan penting pada perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Matematika merupakan pelajaran yang sudah diberikan sejak 

pendidikan dasar menengah dan pendidikan tingkat tinggi, dimana pada tingkat 

dasar dan menengah waktu yang dialokasikan untuk mengkaji matematika lebih 

banyak dari pada mata pelajaran lainnya.  
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Matematika bukanlah ilmu yang hanya digunakan untuk keperluan diri 

sendiri, tetapi banyak ilmu-ilmu lain yang penemuan dan pengembangannya juga 

tergantung dari matematika.“Matematika sebagai The Queen of Sciences 

mempunyai peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi”(Gultom & Situmorang, 2018).Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

matematika yaitu untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analisis, sistematis, kritis dan secara kreatif.  

Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2006 menyebutkan bahwa 

matematika perlu diberikan pada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama sehingga mereka 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk dapat bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. Permendiknas No. 19 (2007) pemerintah menyatakan bahwa 

“pembelajaran matematika dengan hanya memberikan soal-soal konvergen 

menyebabkan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif ditelantarkan. Menurut 

Risman buku pelajaran yang dipakai peserta didik kalau dikaji secara mendalam, 

semua soal yang dimuatnya kebanyakan hanya meliputi tugas-tugas yang harus 

mencari satu jawaban yang benar (konvergen)”(Sari et al., 2021). Menurut 

Fathimah, Fardah, Prianggono, (Widiastuti et al., 2018) Kemampuan berpikir 

kreatif siswa sekolah menengah di Indonesia umumnya masih tergolong rendah. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Richard, dkk dalam Global Creativity Index yang 

menyatakan bahwa kreativitas di Indonesia berada di peringkat 115 dari 139 

negara (Winiarsih et al., 2021). Rendahnya kemampuan dalam matematika siswa 
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Indonesia juga dapat dilihat dari rendahnya nilai yang diperoleh dalam Trends in 

international Mathematics and Science Study (TIMSS). Hasil survey TIMSS 

tahun 2015 Indonesia ada di peringkat 45 dari 49 negara dengan skor rata-rata 

kemampuan matematika 397, masih dibawah rata-rata international (Florentina & 

Leonard, 2017). 

Salah satu pendekatan yang dapat membawa siswa untuk menjawab 

permasalahan yang ada dengan banyak cara, sehingga mengundang potensi 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses untuk menemukan sesuatu yang 

baru adalah pendekatan open-ended(Emilya et al., 2010).Menurut Gultom 

“Pendekatan Open-Ended merupakan salah satu pendekatan yang membantu 

siswa melakukanpemecahan masalah secara kreatif dan menghargai keberagaman 

berpikir yang menyajikansuatu permasalahan yang memiliki metode yang lebih 

dari satu”(Gultom, 2017). Pendekatan pembelajaran open-ended merupakan salah 

satu alternatif pilihan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha 

menciptakan gagasan baru, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan 

mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide, gagasan, atau pemikiran 

yang baru. Berpikir kreatif sering pula disebut dengan berpikir divergen, artinya 

memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban yang sama. 

Menurut Aguspinal (Widiastuti et al., 2018)“Pendekatan open-ended 

memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menyampaikan jawaban”. Melalui 

presentasi serta diskusi kelompok tentang beberapa penyelesaian alternatif, 

pendekatan ini dapat membentuk siswa menyadari adanya metode-metode 

penyelesaian yang beragam sehingga pemahaman tentang penyelesaian masalah 
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matematika dapat diselesaikan dengan mudah. Dan juga hal ini dapat membantu 

siswa melakukan pemecahan masalah secara kreatif dan membuat siswa lebih 

menghargai keragaman berpikir selama proses pemecahan masalah. Masalah yang 

digunakan pada pendekatan open-ended adalah masalah open-ended atau masalah 

tebuka. Menurut Mihajlović dan Mirko “Masalah open-ended memungkinkan 

perbedaan respon yang benar dan mendorong siswa untuk menghasilkan berbagai 

macam pemikiran yang berbeda serta memungkinkan siswa untuk menjawab 

pertanyaan dengan berbagai macam strategi sesuai dengan kemampuan 

mereka”(Widiastuti et al., 2018). Kampylis dan Berki mengemukakan bahwa 

“Masalah open-ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

belajar karena mengharuskan peserta didik untuk menemukan, menggabungkan, 

serta mengkritik informasi bukan hanya mengingat fakta yang ada”(Widiastuti et 

al., 2018). 

Pendekatan Open-Ended dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme yang 

lebih mengutamakan proses daripada hasil. Menurut Lestari & Yudhanegara 

“Dalam proses pembelajaran siswa dihadapkan pada suatu masalah dimana 

peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan metode, cara, atau pendekatan 

yang berbeda-beda dalam upaya memperoleh jawaban yang benar” (Solahudin, 

2022). Pendekatan Open-Ended  juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang biasanya dimulai dengan memberikan permasalahan kepada siswa. 

Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan terbuka yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat mengaplikasikan ide kreatif mereka dan 

juga memberikan ruang untuk berkreasi pada peserta didik dalam menghadapi 

masalah. 
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Pengembangan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus utama dalam 

dunia pendidikan matematika saat ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 17 Tahun 2010 dalam kurikulum 2013 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, salah satu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang harus dimiliki oleh siswa yaitu siswa memiliki kemampuan berpikir 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sejenis, akan tetapi pada kenyataannya pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif di sekolah belum optimal. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah umumnya guru hanya 

menyampaikan materi, peserta didik  hanya mendengarkan dan menerima apa 

yang telah disampaikan oleh guru. Pembelajaran matematika selama ini lebih 

menekankan pada ceramah, menggunakan rumus dan mencari satu jawaban yang 

benar untuk soal-soal yang telah diberikan. Peserta didik menjadi jarang sekali 

diberikan permasalahan yang melibatkan proses berpikir kreatif. Akibatnya 

peserta didik menjadi sering meniru dan mengulang cara yang sama seperti yang 

dicontohkan oleh guru bahkan tidak sedikit peserta didik yang menghafal 

langkah-langkah penyelesaian dari masalah matematika tanpa memahaminya. Hal 

tersebut menyebabkan peserta didik kurang memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah dengan alternatif lain yaitu kemampuan fleksibilitas yang merupakan 

komponen utama kemampuan berpikir kreatif. Sehingga banyak peserta didik 

yang merasa tidak senang dalam mengerjakan tugas dan menganggap bahwa 

matematika salah satu pelajaran yang sulit, menakutkan dan tidak semua orang 

dapat mengerjakannya. Peserta didik yang cerdas, bukan hanya peserta didik yang 

hasil ulangannya baik, nilai rapornya yang tinggi, tetapi juga emosional dan 
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fungsi motoriknya berjalan dengan baik sehingga tugas pendidik adalah 

menciptakan iklim belajar dan pembelajaran yang sehat serta menyenangkan, 

memberikan dorongan kepadapeserta didik agar mempunyai motivasi yang tinggi 

(Situmorang, 2019) 

Mengingat kemampuan berpikir kreatif mempunyai peran penting bagi 

peserta didik ketika berada di dalam ataupun di luar sekolah, serta pendekatan 

open-ended merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut, maka berdasarkan latar belakang tersebut 

judulnya, yaitu: “Pengaruh Pendekatan Open-Ended pada Materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Peserta Didik di Kelas VIII SMP N 3 Raya”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

mengidentifikasikan permasalahan tersebut, antara lain: 

1. Rendahnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif matematis. 

2. Penggunaan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

3. Peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang 

membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan masalah-masalah yang teridentifikasi, maka 

peneliti perlu memberi batasan terhadap masalah yang akan dikaji sehingga dapat 

dilakukan analisis yang terarah dan mendalam, yaitu pembelajaran pada materi 
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sistem persamaan linier dua variabel dengan pendekatan Open-Ended sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik 

yang akan dilakukan kepada peserta didik kelas VIII SMP N 3 Raya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

pendekatan open-ended pada materi sistem persamaan linier dua variabel terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik di kelas VIII SMP N 3 Raya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari pendekatan open-ended pada materi sistem persamaan 

linier dua variabel terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

di kelas VIII SMP N 3 Raya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1. Sebagai landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian 

sejenis. 

2. Sebagai masukan dalam pembaharuan kegiatan pembelajaran untuk 

memberikan suasana baru dalam memperbaiki cara mengajar guru. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan 

khususnya bagi peneliti yang akan menjadi seorang guru dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dengan menggunakan pendekatan open-ended serta sebagai masukan agar 

lebih memperhatikan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

3. Bagi Peserta didik 

Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis. 

4. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kualitas sekolah tersebut sebagai kelebihan dan keunggulan 

untuk menarik minat dari peserta didik baru. 

 

G. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau salah pemahaman 

terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pendefinisian istilah-istilah berikut ini:  

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang 

timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang 

ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya. 
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2. Pendekatan open-ended adalah Pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang 

memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan 

strategi  pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing 

peserta didik 

3. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan yang meliputi 

keaslian, kelancaran, kelenturan, dan keterperincian respon siswa dalam 

menggunakan konsep-konsep matematika. 

4. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel adalah kumpulan dua atau lebih 

Persamaan Linier Dua Variabel (PLDV) merupakan salah satu bahan dalam 

pembelajaran matematika yang diajarkan dikelas VIII pada semester ganjil. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendekatan Open-Ended 

Menurut Komalasari (Hutagalung, 2021) bahwa “Pendekatan 

pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalam nya mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis 

tertentu.Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam meningkatkan suatu hasil belajar matematika, sehingga diperlukan adanya 

pendekatan yang baru dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan pembelajaran 

matematika tersebut, guru hendaknya berupaya agar peserta didik dapat 

memahami ide-ide yang tersusun secara hirarkis yang terkandung didalam 

matematika itu sendiri. 

Dalam hal ini pendekatan yang cukup sesuai dalam memberikan 

keleluasaan siswauntuk berpikir secara aktif dan kreatif, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan Open-Ended. Pendekatan Open Ended adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan 

siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan memakai banyak 

jawaban yang benar dari persoalan yang disampaikan untuk memberikan 

pengalaman kepada peserta didik dalam menemukan sesuatu yang baru dalam 

proses pembelajaran. 



11 

 

 

Suherman (Brahmana, 2020) juga mengungkapkan bahwa “Pendekatan 

Open Ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi 

berbagai strategi dan cara menyelesaikan masalah yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir matematika siswa dan pada saat yang sama kegiatan kreatif 

dari setiap siswa dapat terkomunikasikan dalam proses belajar mengajar”. 

Menurut Shimada (Desiyanti & Aeni, 2016),  

Pendekatan Open-Endedmerupakan pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan suatu permasalahan yang memiliki kebenaran penyelesaian 

masalah lebih dari satu, sebagai akibatnya dapat memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah melalui berbagai cara yang berbeda. 

 

“Pendekatan Open-Endedadalah salah satu pendekatan yang membantu 

peserta didik melakukan pemecahan masalah secara kreatif serta menghargai 

keberagaman berpikir yang menyajikan suatu permasalahan yang mempunyai 

metode yang lebih dari satu” (Gultom, Sanggam P; Situmorang, 2019). 

“Pendekatan Open-Ended merupakan pendekatan pembelajaran yang membangun 

kegiatan interasi antara matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk 

menjawab permasalahan dengan cara mereka sendiri” (Utomo & Putra, 2019). 

Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended biasanyalebih 

banyak digunakan soal-soal Open-Ended sebagai instrument dalam pembelajaran. 

Jenismasalah yang digunakan dalam pembelajaran melalui pendekatan Open-

Ended adalahmasalah yang tidak rutin dan bersifat terbuka. Sedangkan dasar 

keterbukaanya dapatdiklasifikasi dalam tiga tipe, yaitu: proses terbuka, hasil akhir 

yang terbuka dan carapengembangan yang terbuka (Gultom, 2017). 

Pembelajaran berbasis open-ended memberikan ruang yang cukup bagi 

peserta didik untuk mengeksplorasi konflik sesuai dengan 
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menggunakankemampuan, bakat, dan minatnya, sebagai akibatnya peserta didik 

yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan matematika, dan peserta didik dengan kemampuan yang lebih rendah 

masih bisa menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. 

Jenis masalah yang digunakan dalam pembelajaran melalui pendekatan 

pembelajaran open-ended ini adalah masalah yang bersifat terbuka yang tidak 

distrukturkan dengan baik. Sedangkan dasar keterbukaan (openness) dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yakni: process is open, end product are 

openand ways to develop are open(Utomo & Putra, 2019). 

Pendekatan Open-Ended mempunyai prinsip yang mencakup tiga aspek 

berdasarkan(Lestari, Neny; Hartono, 2016) yaitu sebagai berikut: 1) Proses 

terbukanya, maksudnya merupakan tipe soal yang diberikan memiliki banyak cara 

penyelesaian yang benar. 2) Hasil akhir yang terbuka, maksudnya tipe soal yang 

diberikan mempunyai jawaban benar yang banyak (multiple). 3) Cara 

pengembangan lanjutannya terbuka, yaitu ketika siswa telah selesai 

menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru dengan 

mengubah kondisi dari masalah yang pertama (asli). 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open-

Endedmengharapkan siswa agar tidak hanya mendapatkan jawaban saja tetapi 

lebih menekankan pada proses dari pencarian suatu jawaban. Adapun karakteristik 

pembelajaran pendekatan Open-Ended menurut Erman Suherman sebagai berikut: 

a. Kegiatan siswa harus terbuka artinya kegiatan pembelajaran harus 

mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara 

bebas sesuai kehendak mereka.  
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b. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir artinya kegiatan yang di 

dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya.  

c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika satu kesatuan. Guru diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman berpikir matematika siswa sesuai dengan 

kemampuan masing-masing individu siswa. Guru dapat membelajarkan siswa 

melalui kegiatan-kegiatan matematika yang sistematis atau melalui kegiatan-

kegiatan matematika yang mendasar sampai menyusun kegiatan Matematika 

tingkat tinggi secara satu kesatuan. (Solahudin, 2022) 

 Dengan menerapkan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan 

memberikan masalah terbuka bagi peserta didik. Kegiatan pembelajaran harus 

membawa peserta didik dalam menjawab permasalahan yang diberikan dengan 

banyak cara dan juga mempunyai jawaban yang benar. Dengan demikian, potensi 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru 

akan lebih berkembang dan meningkat. Guru menuliskan rencana kegiatan 

pembelajaran di kelas yang meliputi kegiatan guru, kegiatan siswa, dan alokasi 

waktunya.  

Langkah-langkah dalam Pembelajaran Open-Ended menurut Huda 

(Kurniati & Astuti, 2016): 

a. Menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada 

bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi.  

b. Membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi 

permasalahannya sendiri.  
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c. Membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan 

jawaban yang beragam.  

d. Meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya.  

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan Open-

Ended menurut Shimada (Ratau, 2016) sebagai berikut:  

a. Pendekatan Open Ended dimulai dengan memberikan masalah terbuka 

kepada peserta didik, masalah tersebut diperkirakan mampu diselesaikan 

peserta didik dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban 

sehingga memacu potensi intelektual dan pengalaman peserta didik dalam 

proses menemukan pengetahuan baru.  

b. Peserta didik melakukan berbagai aktivitas untuk menjawab masalah yang 

diberikan.  

c. Berikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengeksplorasi 

masalah.  

d. Peserta didik membuat rangkuman dari proses penemuan yang dilakukannya. 

e. Diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari problem serta 

penyimpulan dengan bimbingan guru. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran open-endedmenurut peneliti ialah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Langkah-Langkah Pembelajaran Open-Ended 

No Langkah Kegiatan 

1. Orientasi Pembelajaran diawali dengan doa, kemudian 

penyampaian tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran 

dan pemberian motivasi kepada peserta didik berupa 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Open-Ended 

Problems 

Guru memberikan masalah secara umum tentang materi 

yang akan diberikan. Sehingga siswa dihadapakan pada 
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No Langkah Kegiatan 

Open-Ended 

Problems 

masalah terbuka yang memiliki lebih dari satu jawaban 

atau metode penyelesaian. 

3. Contructivism Siswa diminta mengerjakan soal atau menyelesaikan 

masalah secara individu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan tingkat kreativitas siswa 

secara individu akibat pembekalan yang diberikan kepada 

siswa. Siswa menemukan pola untuk mengonstruksi 

permasalahan sendiri. 

4. Exploration Siswa menyelesaikan dengan banyak cara penyelesaian 

melalui kegiatan eksplorasi. Dengan demikian diharapkan 

akan dapat memunculkan ide pada tiap siswa sehingga 

nantinya kreativitas siwa akan meningkat. 

5. Presentation Siswa menyajikan hasil yang diperoleh 

6. Penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan atau membuat 

ringkasan singkat tentang konsep atau ide yang terdapat 

pada permasalahan yang diajukan. 

 

Setiap pendekatan pembelajaran tentunya tidak mungkin ada yang 

sempurna.Di samping banyak kelebihannya tentunya terdapat pula kelemahannya. 

Beberapa kelebihannya menurut Shoimin(Wijaya & Pujiastuti, 2020), 

yaitu: 

1) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya.  

2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan keterampilan secara komprehensif.  

3) Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara 

mereka sendiri.  

4) Siswa secara itrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 

5) Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

Adapun kelemahan pendekatan Open-Ended menurut Shoiminyaitu: 
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1) Membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah 

pekerjaan mudah.  

2) Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit 

sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon 

permasalahan yang diberikan.  

3) Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan 

jawaban mereka.  

4) Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar 

merekatidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi (Wijaya & 

Pujiastuti, 2020) 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendekatan 

Open-Endedadalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran Matematika yang 

dapat memberikan keleluasan berpikir siswa secara aktif dan kreatif.Pendekatan 

Open-Endedini juga diharapkan agar masing-masing siswa memiliki kemampuan 

yang lebih dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, pendekatan Open-

Ended dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuanatau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah 

dengan berbagai cara. 

 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kreatif. Pengaruh dari 

luar adalah bagian terpenting yang bisa memotivasi kemampuan kreatif manusia. 

Tetapi, untuk mengoptimalkan kemampuan kreatif perlu adanya pembelajaran 

serta pembiasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia kreatif dan kreativitas 
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itu datang dari berbagai ragam konteks, namun memiliki satu kesamaan dari 

keadaan yang baku maupun beku dilingkungannya sendiri  

De Bono (Marliani, 2015) mendefinisikan “Berpikir sebagai keterampilan 

mental yang memadukan kecerdasan dengan pengalaman”. Menurut pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan dengan pengalaman memiliki 

kaitan dalam kemampuan berpikir, ibarat mobil dengan pengendaranya. 

Pengendara yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengemudi 

tentunya akan mengendarai mobilnya dengan hati-hati, mematuhi rambu lalu 

lintas, dan tidak mengabaikan keselamatan pejalan kaki. Begitu pula dengan 

pengalaman akan membuat pemikir menjadi cerdas memutuskan suatu langkah 

yang diambil dalam menyelasaikan masalah dengan hati-hati. 

Menurut (Moma, 2015)“Berpikir kreatif dalam matematika dapat 

dipandang sebagai orientasi atau disposisi tentang instruksi matematis, termasuk 

tugas penemuan dan pemecahan masalah”. Aktivitas tersebut dapat membawa 

siswa mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dalam matematika. Menurut 

Haerudin (Marliani, 2015) “Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir untuk 

menemukan sesuatu yang bisa mengubah atau memperbaiki kondisi apapun 

sehingga menjadi lebih baik”. 

Berpikir kreatif menurut Munandar (Panjaitan, 2020) adalah kemampuan 

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana 

penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia.Berdasarkan beberapa pengertian 

berpikir kreatif menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif 

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda 
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dari yang lain, menciptakan solusi untuk memecahkan masalah, dan membuat 

rencana inovatif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan matang dengan 

dipertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasinya. 

Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Manthanein yang artinya 

“belajar” atau Mathema yang artinya “hal yang dipelajari”. Menurut Lestari 

(Marliani, 2015) bahwa “Matematika adalah ilmu pengetahuan mengenai logika 

bentuk, susunan, sasaran, dan konsep-konsep yang terbagi menjadi beberapa 

cabang dalam setiap kajiannya bersifat logis, sistematis, dan konsisten”. Maka 

matematika adalah suatu struktur atau susunan dari konsep-konsep, logika, dan 

dalil-dalil yang telah terbukti keshahihannya dan berlaku secara sistematis dan 

logis dalam setiap kajian ilmu. 

Menurut Supardi (Marliani, 2015) bahwa “Matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menekankan aktivitas dalam 

dunia rasio dari seluruh segi kehidupan manusia, mulai yang sederhana sampai 

pada yang paling kompleks”. Pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa perilaku 

berpikir matematis dilakukan dari objek yang paling sederhana ke objek yang 

lebih kompleks. Matematis berasal dari kata metematika yang memiliki arti 

bersifat matematika, bersangkutan dengan matematika, sangat pasti, dan tepat. 

Para ahli tidak mendefinisikan kata matematis secara khusus dan kata 

matematis dapat memiliki makna ketika disandingkan dengan kata lain, tetapi 

matematis berhubungan dengan definisi matematika. Sebagai contoh berpikir 

kreatif dalam pembelajaran matematika lebih tepat dikatakan berpikir kreatif 

matematis. Hal ini karena berpikir kreatif disini mengarah kepada kemampuan 
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matematika, prosedural dalam memecahkan masalah, dan segala sesuatu tentang 

matematika. 

Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis adalah dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif. Berpikir kreatif disini mengarah kepada kemampuan matematika, 

prosedural dalam memecahkan masalah, dan segala sesuatu tentang matematika. 

Sebagaimana yang dikatakatan oleh Kartini (Ramadhani & Caswita, 2017) bahwa 

“Kreativitas dalam matematika lebih ditekankan pada prosesnya, yakni proses 

berpikir kreatif”. Untuk dapat berpikir kreatif, perlu adanya stimulus untuk 

memicu siswa berpikir. Stimulus dapat berupa pemberian masalah yang 

menantang di awal pembelajaran. Dengan diberikannya stimulus/rangsangan 

pemberian masalah dalam belajar dapat menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis. 

“Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir yang 

didasarkan pada data serta informasi yang tersedia sehingga dapat menemukan 

kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah dari sudut pandang 

yang berbeda dari setiap individu”(Florentina & Leonard, 2017). Berdasarkan 

beberapa definisi kemampuan berpikir kreatif dari para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, sederhana, dan fleksibel yang ada 

hubungannya dengan matematika.  
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Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Ciri-ciri Perilaku Siswa 

Berpikir Lancar 

(Fluency) 

1. Mencetuskan banyak 

gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah 

atau pertanyaan.  

2. Memberikan banyak 

cara atau saran untuk 

melakukan berbagai 

hal. 

3. Selalu memikirkan 

lebih dari satu jawaban. 

1. Mengajukan banyak 

pertanyaan 

2. Menjawab dengan 

sejumlah jawaban jika 

ada pertanyaan. 

3. Bekerja lebih cepat dari 

teman lain.  

4. Melakukan lebih banyak 

dariteman lain.   

5. Dengan cepat melihat 

kesalahan dan 

kelemahan dari suatu 

objek atau situasi. 

Berpikir Luwes 

(Flexibility) 

1. Menghasilkan gagasan, 

jawab atau pertanyaan 

yang bervariasi.   

2. Dapat melihat masalah 

dari sudut pandang 

yang berbeda-beda. 

3. Mencari banyak 

alternatif atau arah yang 

berbeda-beda.   

4. Mampu mengubah cara 

pendekatan atau cara 

pemikiran 

1. Memberikan macam-

macam penafsiran 

terhadap suatu gambar, 

cerita atau masalah.  

2. Menerapkan suatu 

konsep atau asas dengan 

cara yang berbeda-beda.  

3. Memberikan 

pertimbangan atau 

mendiskusikan sesuatu 

selalu memiliki posisi 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

mayoritas kelompok. 

4. Jika diberi suatu 

masalah biasanya 

memikirkan macam-

macam cara yang 

berbeda-beda untuk 

menyelesaikannya. 

Berpikir Orisinal 

(Originality) 

 

 

 

 

1. Mampu melahirkan 

ungkapan yang baru 

dan unik. 

2. Memikirkan cara yang 

tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri.  

3. Mampu membuat 

1. Memikirkan masalah-

masalah atau hal yang 

tak pernah terpikirkan 

oleh orang lain.  

2. Mempertanyakan cara-

cara lama dan berusaha 

memikirkan cara-cara 
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Indikator Ciri-ciri Perilaku Siswa 

Berpikir Orisinal 

(Originality) 

kombinasi-kombinasi 

yang tidak lazim dari 

bagian-bagian dan 

unsur-unsur. 

baru.   

3. Memberikan gagasan 

yang baru dalam 

menyelesaikan masalah.   

4. Setelah mendengar atau 

membaca gagasan, 

bekerja untuk 

mendapatkan 

penyelesaian yang baru.   

Berpikir  

Elaboratif  

(Elaboration) 

 

 

 

 

 

1. Mampu memperkaya 

dan memgembangkan  

suatu gagasan atau 

produk. 

2. Menambahkan atau 

memerinci detil-detil 

dari suatu objek, 

gagasan atau situasi 

sehingga menjadi lebih 

menarik. 

1. Mencari arti yang lebih 

mendalam terhadap 

jawaban atau 

pemecahan masalah 

dengan melakukan 

langkah-langkah yang 

terperinci.  

2. Mengembangkan/ 

memperkaya  gagasan 

orang lain.  

3. Cenderung memberikan 

jawaban yang luas dan 

memuaskan.   

4. Mampu membangun 

keterkaitan antar 

konsep.    

 (Juniarmi, 2020) 

 

3. MateriSistem Persamaan Linier Dua Variabel 

Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah 

satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dalam kurikulum 2013. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

(SPLDV) adalah kumpulan dua atau lebih Persamaan Linier Dua Variabel 

(PLDV) yang mempunyai penyelesaian yang sama. 
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Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) adalah suatu sistem 

persamaan linier dengan dua variabel, bentuk umum sistem persamaan linier dua 

variabel x dan y adalah : 

��� + ��� = �� 

�	� + �	� = �	 

Dengan ��, �	, ��, �	, ��dan�	 merupakan bilangan real; ��dan�� tidak keduanya 

0; �	dan�	 juga tidak keduanya 0. 

Dimana: 

�, �	 :variabel 

��, �	 : koefisien variabel x 

��, �	 : koefisien variabel y 

��, �	 : bilangan konstan 

Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel dapat 

menggunakan beberapa cara sebagai berikut : 

1. Metode Grafik  

Himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel berupa garis 

lurus.Untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel 

dapat di lakukan dengan mencari titik potong dua garis. 

Contoh:   

Dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 

linear dua variabel x + y = 5 dan x – y = 1 jika x, y variabel pada himpunan 

bilangan real!  
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Penyelesaian:   

Untuk memudahkan menggambar grafik dari x + y = 5 dan x – y = 1, 

buatlah tabel nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan tersebut.  

x + y = 5     x – y = 1 

X 0 5  X 0 1 

Y 5 0 Y - 0 

(x,y) (0,5) (5,0) (x,y) (0,-1) (1,0) 

 

 

Gambar 2.1 Metode Grafik 

 

Gambar 2.1 adalah grafik sistem persamaan dari x + y = 5 dan x – y = 1. 

Dari gambar tersebut tampak bahwa koordinat titik potong kedua garis 

adalah (3,2). Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 5 

dan    x – y = 1 adalah {(3,2)}.  

2. Metode Substitusi 

Metode substitusi adalah suatu metode untuk memperoleh penyelesaian 

dengan memasukkan suatu persamaan linier satu ke persamaan linier yang 

lain. 

3. Metode Eliminasi  

Metode elisminasi berarti menghilangkan salah satu variabel sehingga 

memperoleh nilai dari variabel lain. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian untuk menguatkan peneliti dalam membuat 

suatu hasil dari penelitian tertentu, maka penulis terlebih dahulu melihat gambaran 

dari beberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti 

kutip, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Rhamayanti, Nurdalilah pada tahun 

2018 dengan judul “Pembelajaran Dengan Pendekatan Open Ended Sebagai 

Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis”. Hasil 

penelitian menunjukan pada siklus I diperoleh tingkat ketuntasan = 68,1% 

dan setelah pembelajaran siklus II maka siswa kembali diberikan tes 

berbentuk essay sebanyak 5 soal dan memperoleh ketuntasan siklus II = 

86,47%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

pembelajaran Open Ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan Yeni Widiastuti, Ratu Ilma Indra Putri pada tahun 

2018 yang berjudul “Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran 

Operasi Pecahan Menggunakan Pendekatan Open Ended”. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan maka diperoleh gambaran kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada pembelajaran operasi pecahan menggunakan Open Ended 

yaitu : dari 31 orang siswa yang mengikuti tes kemampuan berpikir kreatif, 

terdapat 1 orang siswa dengan tingkat kemampuan sangat kreatif, 15 orang 

siswa dengan tingkat kemampuan kreatif, siswa dengan kemampuan cukup 

kreatif terdiri dari 9 orang siswa dan siswa pada tingkat kemampuan tidak 
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kreatif terdiri dari 3 orang siswa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa  kelas VII D tergolong cukup. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Srimaryati (2018), judul : Pengaruh 

Model Pembelajaran Open Ended Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas Iv Min 9 Bandar 

Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy 

Eksperimental Design. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV 

MIN 9 Bandar Lampung dengan jumlah populasi 71 peserta didik. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu kelas IV B sebagai kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Open Ended, kelas IV A sebagai kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery learning. Teknik analisis data 

menggunakan uji normalitas dengan uji Liliefors dan uji homogenitas dengan 

uji Bartlett. Dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu menggunakan uji–t 

independent. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data penelitian 

diperoleh hasil bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang proses 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran open ended lebih tinggi 

dari pada yang menggunakan model pembelajaran discovery learning di kelas 

IV MIN 9 Bandar Lampung. Peserta didik dengan perlakuan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Open-Ended, memiliki kemampuan 

berpikir kreatif lebih baik dibandingkan dengan peserta didik dengan 

perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery 

learning. 
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C. Kerangka Berpikir 

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik karena 

matematika sering dianggap pelajaran yang menyulitkan, rumit dan membosankan 

oleh peserta didik. Bukan hanya itu salah satu penyebabnya adalah proses 

pembelajaran matematika yang cenderung monoton dan tidak menarik. Dimana 

guru tidak memilih model, pendekatan dan metode yang tepat dalam mengajarkan 

materi yang akan dibawakan, sehingga proses pembelajaran sangat membosankan. 

Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. 

Segala aktivitas guru dan peserta didik  harus diupayakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran ditentukan oleh segala aktivitas guru dan siswa. Tujuan 

pembelajaran dapat menentukan pendekatan pembelajaran apa yang harus 

digunakan guru dalam proses pembelajaran. Sehingga guru selaku pendidik 

mempunyai peran sangat penting dalam memilih dan menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dalam hal ini pendekatan open-ended sangat tepat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa. Karena pendekatan open-

ended merupakan salah satu pendekatan yang dalam pembelajaran matematika 

yang memberi keleluasan berpikir siswa secara aktif dan kreatif. Kemampuan 

berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

dengan mudah, sederhana, dan fleksibel yang ada hubungannya dengan 

matematika. Maka pendekatan open-ended sangat tepat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Dengan pendekatan 

open-ended yang membiarkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan 
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dengankreatif dan aktif maka dengan mudah siswa akan cepat mendapatkan 

jawabannya, sehingga tanpa disadari maka kemampuan berpikir kreatif siswa itu 

juga akan meningkat. Dengan demikian maka sangat diharapkan bahwa dengan 

menerapkan pendekatan ini di kelas VIII maka kemampuan berpikir kreatifnya 

akan meningkat. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka hipotesis 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh pendekatan open-ended pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik dikelas VIII SMP N 3 Raya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment) yaitu satu kelas dijadikan kelas ekperimen untuk perlakuan pendekatan 

pembelajaran Open-Ended. Penelitian eksperimen semu dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

suatu perlakuan terhadap karakteristik subjek yang diteliti. Pada penelitian semu tidak 

memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang relevan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendekatan open-ended pada 

materi persamaan linier dua variabel terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis  peserta 

didik dikelas VIII SMP N 3 Raya.Dalam penelitian ini terdapat satu kelas sampel yang akan 

diteliti yaitu kelas sampel. Penelitian ini menggunakan desainOne-Shot Case Study. Berikut 

desain atau rancangan yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3. 1 Desain “One-Shot Case Study” 

Kelompok Treatment Post-Test 

Eksperimen X O 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan dengan pendekatan pembelajaran Open-Ended. 

O : Post-Test diberikan setelah perlakuan pada kelas eksperimen 

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 3 Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera 
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Utara.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi 

objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai 

keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMP N 3 Raya yang terdiri dari 4 kelas pararel dengan sebaran populasi dan 

jumlah peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi 

Kelas Jumlah 

VIII-1 30 

VIII-2 29 

VIII-3 30 

VIII-4 28 

Jumlah 117 

 

2. Sampel 

Sugiyono (Hutagalung, 2021)menjelaskan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah atau 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu 

kelas yaitu kelas VIII-1 SMP Negeri 3 Raya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Cluster random sampling. Dari seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

3 Raya dipilih satu kelas yang menjadi sampel 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sebagai variabel bebas (X) adalah pendekatan Open-ended. 

2. Sebagai variabel terikat (Y) adalah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil post-test kemampuan berpikir kreatif matematis dari sampel 

dengan pemberian tes yang dilakukan pada saat mengakhiri pokok bahasan materi yang 

dipelajari. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengambilan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengobservasi atau menilai suatu pembelajaran yang 

berlangsung. Observasi pada penelitian ini dilakukan kepada peserta didik untuk mengamati 

seluruh kegiatan dan perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dinilai 

oleh bantuan guru mata pelajaran matematika di kelas tersebut. Hal yang akan diamati pada 

kegiatan observasi adalah hal-hal yang sesuai dengan pendekatan open ended dan kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

2. Tes 

Tes yang diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Bentuk tes kemampuan berpikir kreatif 

yang diberikan berupa essay/uraian karena tes berbentuk essay/uraian diharapkan dapat 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis yang diketahui peserta didik dalam materi 
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perbandingan. Adapun tes yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian 

diberikan posttest, untuk mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan open-ended kepada 

peserta didik setelah diberikan tindakan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Sebelum tes digunakan pada sampel maka terlebih dahulu di uji coba, untuk melihat 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda tes. Setelah di uji coba, soal yang 

sudah valid kemudian di validasi kembali oleh validator yang merupakan peneliti, untuk 

mengetahui apakah soal yang digunakan sudah sesuai dengan indikator dan tujuan yang ingin 

dicapai. Proses yang dilakukan untuk mengukur aspek tersebut, diuraikan sebagai berikut: 

1. Validitas tes  

Uji validitas tes adalah uji tentang kemampuan suatu tes apakah benar-benar dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Validitas suatu tes dapat diukur dengan menggunakan rumus 

koefisien korelasi product moment :  

��,� =	 ��∑��� − �∑�∑��
���∑�	 − �∑��	���∑�	 − �∑��	� 

Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 

Keterangan :  

r : Koefisien korelasi antara variabel x dan y  

n : Banyaknya peserta yang mengikuti tes  

X : Skor butir soal  

Y : Skor total  

∑X : Jumlah skor butir soal  

∑Y : Jumlah skor total  
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Suatu butir soal ke-k disebut valid jika rhitung> rtabel, dimana: 

a. rtabel dilihat dari tabel r untuk banyak sampel n dan taraf signifikan α diketahui  

b. rhitung adalah hasil nilai korelasi product moment antara data butir ke-k sebagai X dengan 

data jumlah sebagai Y.  

Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya korelasi dengan kriteria:  

Dibawah 0,0 : tidak valid  

0,01 – 0,20 : validitas sangat rendah 

0,21 – 0,40 : validitas rendah  

0,41 – 0,60 : validitas cukup 

0,61 – 0,80 : validitas tinggi  

0,81 – 1,00 : validitas sangat tinggi  

2. Reliabilitas tes  

Menurut Arikunto (Hutagalung, 2021) mengungkapkan bahwa “Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik, tidak bersifat tendensius, dan dapat dipercaya, datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya hingga berapa kali pun diujicobakan, hasilnya akan tetap sama”. Untuk 

mengetahui reliabilitas tes uraian dapat dicari dengan menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut: 

��� = � ��� − 1�� �1 − Σ� 	�	! � 
Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 

Keterangan: 
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��� : Reliabilitas instrumen 

� : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

Σ� 	 : Jumlah varians butir 

�	! : Varians total   

Dan rumus varians yang digunakan, yaitu: 

"	 = ∑�	 − �∑��	##  

Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 

"	 : Varians total 

 Untuk menafsirkan harga reliabilitas dari soal maka harga tersebut dikonsultasikan ke 

tabel harga kritis r tabel Product Moment, dengan α = 5%. 

Tabel 3.3Reliabilitas 

Indeks Reliabilitas Klasifikasi 

0,00 ≤ ��� < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ ��� < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ ��� < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ ��� < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ ��� < 1,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 

3. Taraf Kesukaran Butir Soal 

Menurut Arikunto (Hutagalung, 2021) “soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sukar”.Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 
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siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 

jangkauannya.  

Untuk menganalisis tingkat kesukaran dari setiap soal dihitung berdasarkan jawaban 

seluruh siswa yang mengikuti tes.Skor hasil tes yang diperoleh siswa diklasifikasikan atas benar 

dan salah seperti pada analisis daya pembeda.Rumus yang digunakan untuk tingkat kesukaran 

soal adalah sebagai berikut: 

&' = ∑'() + ∑'*)#!+!  

Sumber:  (Aruan, 2021) 

Dimana: 

TK  = indeks kesukaran 

∑'() = Jumlah skor kelompok atas butir soal ke-i 

∑'*) = Jumlah skor kelompok bawah butir soal ke-i 

#!  =  27 % x banyak subjek x 2 

+!  = Skor maksimum per butir soal 

Indeks yang digunakan pada tingkat kesukaran ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah 

ini 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Kriteria Keterangan 

Sukar 0 ≤ &' ≤ 27% 

Sedang 28 ≤ &' ≤ 73% 

Mudah 74 ≤ &' ≤ 100% 

Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 
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4. Daya Pembeda Soal  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta 

didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah.  Jika seluruh 

kelompok atas dapat menjawab soal tersebut dengan benar, sedangkan seluruh kelompok bawah 

menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai D paling besar, yaitu 1,00. Sebaliknya jika 

semua kelompok atas menjawab salah, tetapi semua kelompok bawah menjawab benar, maka 

nilai D-nya = -1,00. Tetapi jika siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah sama-sama 

menjawab benar atau sama-sama menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai nilai D 0,00. 

Karena tidak mempunyai daya pembeda sama sekali.  

34 =	 5� −5	
6∑��	 +	∑�		#��#� − 1�

 

Sumber: Arikunto (Hutagalung, 2021) 

Keterangan :  

M1 : rata-rata kelompok atas  

M2 : rata-rata kelompok bawah  

∑��	 : jumlah kuadrat kelompok atas 

∑�		 : jumlah kuadrat kelompok bawah 

N1 : 27% × N 

Untuk menentukan tiap-tiap soal signifikan atau tidak dapat digunakan tabel determinan 

signifikan of statistic dengan dk = n-1 pada taraf nyata α = 0,05.Jika thitung > ttabel maka daya 

pembeda untuk soal tersebut adalah signifikan.  
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diolah adalah kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik pada kelas eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier sederhana dengan persamaan regresi Ŷ = � + ��. Untuk menguji signifikan atau tidakanya 

pengaruh varibael X terhadap Y maka digunakan taraf nyata 5%	�9 = 0,05� dengan derajat 

kebebasan (n-1). Sebelum melakukan uji tersebut , terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

a. Guru  

Untuk menghitung nilai dari hasil observasi guru dilakukan dengan menggunakan rumus 

: 

#:;�: = 	 <=>;�ℎ	@�A�	���B	C:DE�A;Eℎ	<=>;�ℎ	@�A�	>��@:>=> 	× 100 

b. Peserta didik  

Untuk menghitung nilai dari hasil observasi guru dilakukan dengan menggunakan rumus 

: 

#:;�: = 	 <=>;�ℎ	@�A�	���B	C:DE�A;Eℎ	<=>;�ℎ	@�A�	>��@:>=> 	× 100 

2. Mentabulasi Data 

Rata-rata merupakan sebuah ukuran yang khas yang mewakili suatu himpunan data. 

Menghitung rata-rata dari masing-masing variabel dengan rumus: 

�G = ∑���  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 
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Keterangan : 

�G : mean (rata-rata)  

∑Xi : jumlah skor keseluruhan  

n : banyaknya data  

Menghitung varians masing-masing variabel dengan rumus: 

+�	 = �∑�)	 − �∑���	��� − 1�  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Menentukan simpangan baku masing-masing variabel dengan rumus:  

+H = 6�∑�)	 − �∑���	��� − 1�  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Keterangan: 

�G : Rata-rata nilai variabel 

� : Skor variabel 

+�	 : Varians variabel 

+H : Simpangan variabel 

n  : Jumlah siswa dalam tes 

 Penyajian ini digunakan untuk penafsiram data yang meliputi dugaan, pengujian dugaan 

dan penarikan kesimpulan. 
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3. Uji Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah tentang kenormalan distribusi data, maksud data terdistribusi 

normal adalah bahawa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Pengujian dilakukan 

dengan uji normalisasi dari data yang menggunakan rumus LilieforsSudjana (Hutagalung, 2021) 

dengan prosedur:  

a) Menyusun skor siswa dari skor terendah ke skor tertinggi  

b) Skor mentah X1, X2, ..., Xn, dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ..., Zn dengan rumus : I) =	 �JK��  

c) Untuk setiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku kemudian 

dihitung peluang L�MN� = 4	�I ≤ I�� 
d) Selanjutnya hitunglah proposin Z1, Z2, ..., Zn yang lebih kecil 

e) L dari daftar nilai L pada uji Liliefors. Kriteria penelitian : jika L0< L maka data 

berdistribusi normal  

b. Persamaan Regresi  

Untuk itu perlu ditentukan persamaan regresi nya untuk menggambarkan pengaruh kedua 

variabel tersebut, yaitu: 

YP = a + bX   

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Dimana: 

 : variabel terikat 

X : variabel bebas 

a dan b : koefisien regresi 
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c. Menghitung Jumlah Kuadrat 

Untuk menguji kelinearan dan Hipotesis Regresi, dilakukan dengan uji regresi sederhana 

X dan Y . Dari perhitungan analisis varians disusun pada Tabel 3.4 sebagai berikut berikut: 

Tabel 3.5 ANAVA 

Sumber 

Varians 
Dk JK Rata-rata Kuadrat F 

Total N ∑�)	 ∑�)	 - 

Regresi (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

1 

n-2 

∑�)	/ n 

JKreg = JK (b/a) 

JKres= ∑��: −Ŷ:�	 

∑�)	/ n +STU	 =JK (b/a) 

+STV	 = ∑��: − Ŷi�	� − 2  

 +STU	
+STV	  

Tuna Cocok 

 

Kekeliruan 

k-2 

 

n-k 

JK(TC) 

 

JK(E) 

+XY	 = <'�&Z�� − 2  

+[	 = <'�\�� − �  

+XY	+[	  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Dengan keterangan : 

a) Untuk menghitung Jumlah Kuadrat (JKT) dengan rumus: 

<'& = ∑�)	 

b) Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi a (<'STU	]) dengan rumus: 

<'STU	] = ∑�)	/	n 

c) Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi b/a	�<'STU	� /]��	dengan rumus: 

�<'STU	� /]�� = �_�� − �∑���∑���  

d) Menghitung Jumlah Kuadrat Residu �<'STV�	dengan rumus: 

<'STV =_�)	 − <'	 ���� − 	<'STU	] 
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e) Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Regresi b/a 		`<'STU	�]� dengan     rumus: 

`<'STU	�]� = <'STU	� /]� 
f) Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu �`<'STV�	dengan rumus: 

`<'STV = <'STV� − 2 

g) Menghitung Jumlah Kuadrat Kekeliruan Eksperimen (JK(G)) denganrumus: 

<'�a� 			= 	_b_�	 − �∑��	� c 

h) Menghitung Jumlah Kuadrat Tuna Cocok model linier (JK(TC)) dengan rumus: 

<'�&Z� = <'STV − <'�\� 
d. Uji Kelinieran Regresi 

Untuk mengetahui apakah suatu data menggambarkan hubungan linear atau tidak dapat 

diketahui dengan menghitung Fhitung dan dibandingkan dengan nilai Ftabel. Rumus yang digunakan 

untuk menentukan Fhitung sebagai berikut: 

Fhit ung = 
defgdhg   

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Dimana: 

+XY	  = varians tuna cocok 

+T	  = varians kekeliruan 

Dengan taraf signifikan α = 5% (0,05) dicari nilai Ftabel menggunakan tabel F dengan 

rumus: Ftabel = F(1-α)(k-2,n-k), dengan dk pembilang = (k-2) dan dk penyebut = (n-k). 

Rumusan hipotesis dalam uji kelinieran regresi sebagai berikut : 
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ij : Tidak terdapat hubungan yang linear antara penggunaan pendekatan open ended terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

i]	: Terdapat hubungan yang linear antara penggunaan pendekatan open ended terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

Dengan kriteria pengujian : 

Terima ij,jikaLk)!lmU	 > L!] To		 
Terima i],jikaLk)!lmU	 < L!] To		 
e. Uji Keberartian Regresi  

a) Taraf nyata (α) atau taraf signifikan 

Taraf nyata �9� atau taraf signifikan yang digunakan 5% atau 0,05. Nilai Ftabel yang 

digunakan diambil dk pembilang = (k-2) dan dk penyebut (n-k).  

Menurut Sudjana (Aruan, 2021), kriteria pengujian hipotesisyaitu: 

Ho : Diterima apabila Fhitung≤ L��K]�,��,mK	� 
Ha : Diterima apabila Fhitung≥ L��K]�,��,mK	� 
b) Nilai uji statistik (nilai F0) 

Lk)!lmU = dgqhrdgqhs  Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Keterangan:  

+	STU : Varians regresi 

+	STV : Varians residun  

c) Prosedur uji statistik sebagai berikut: 

ij : Tidak terdapat keberartian regresi antara penggunaan pendekatan open ended terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 
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i]	: Terdapat keberartian regresi antara penggunaan pendekatan open ended terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

4. Uji Hipotesis 

a. Koefisisen Korelasi 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka dapat dilanjutkan uji koefisien korelasi untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan open-ended dengan kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik digunakan rumus product moment: 

�tu = mvtuK�vt��vu���mvtgK�vt�g�wvugK�vu�g�  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Keterangan : 

�tu : koefisien korelasi 

� : jumlah subjek 

� : variabel bebas 

� : variabel terikat 

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat 

diterangkan berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi dari Guilford Emperical Rulesi,yaitu: 

Tabel 3.6 Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X Dan Variabel Y 

No Nilai Korelasi Keterangan 

1. 0,00 – 0,19 Hubungan sangat lemah 

2. 0,20 – 0,39 Hubungan rendah 

3. 0,40 – 0,69 Hubungan sedang/cukup 

4. 0,70 – 0,89 Hubungan kuat/tinggi 

5. 0,90 – 1,00 Hubungan sangat kuat/ sangat tinggi 

       Sumber: (Aruan, 2021) 
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b. Uji Keberartian Koefisien Kolerasi  

Dari hasil yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan uji keberartian koefisien korelasi 

dengan uji t dengan rumus sebagai berikut: 

x = S√mK	√�KSg   

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Keterangan:    

x :Uji keberartian 

� : Koefisien korelasi 

� : Jumlah data  

Untuk hipotesis pengujian yaitu : 

ij : Tidak terdapat hubungan yang berarti dan kuat antara penggunaan pendekatan open ended 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

i]	: Terdapat hubungan yang berarti dan kuat antara penggunaan pendekatan open ended 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

c. Koefisien Determinasi  

Jika perhitungan koefisien korelasi telah ditentukan maka selanjutnya menentukan 

koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X dan variabel Y yang 

dirumuskan dengan rumus sebagai berikut: 

r	 = {{}~��-�~���~��}}~�-�~��g × 100%  

Sumber: Sudjana (Aruan, 2021) 

Keterangan : 

�	 : nilai koefisien determinasi 
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b : koefisien arah 

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi sebagai berikut: 

1) Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen lemah; 

2) Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen kuat.   

5. Kolerasi Pangkat 

Jika perhitungan uji normalitas sudah ditentukan dan ternyata data yang dihasilkan tidak 

berdistribusi normal maka dapat diatasi dengan mengolah data menggunakan korelasi pangkat. 

Derajat hubungan yang mengukur korelasi pangkat  dinamakan koefisien korelasi pangkat atau 

koefisien korelasi Spearman, yang disini akan diberi simbol r’ (baca: r aksen).  Maka koefisien 

korelasi pangkat �� antara serentetan pasangan Xi dan Yi dihitung dengan rumus: 

�� = 1 − �v Jgm�mgK��  (Aruan, 2021) 

Harga �� bergerak dari – 1 sampai dengan + 1.Harga �� = +1 berarti persesuaian yang 

sempurna antara Xi dan Yi, sedangkan �� = −1 menyatakan penilaian yang betul-betul 

bertentangan antara Xi dan Yi. Koefisien korelasi pangkat yang diperoleh dengan rumus di atas 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis nol mengenai tidak terdapatnya korelasi antara 

variabel-variabel X dan Y melawan hipotesis tandingan atau alternatif terdapat korelasi positif 

atau persesuaian antara X dan Y atau melawan alternatif terdapat korelasi negatif atau 

pertentangan antara X dan Y. Dalam hal alternatif yang pertama, kita tolak hipotesis nol jika r’ 

dari perhitugan lebih besar atau sama dengan batas nilai kritis dari daftar. 

 


