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Abstrak—Pembelajaran matematika di beberapa SMP Kota Bandar Lampung tahun 

2013 menunjukkan bahwa secara umum masih berlangsung secara tradisional dan 

banyak melatihkan kemampuan Low order thinking (LOT). Cara ini mengakibatkan 

rendahnya kemampuan Mathematics High Order Thinking skill (MHOT) dan Self 

Regulated Learning (SRL) siswa. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah 

mengembangkan pembelajaran berbasis masalah (PBM) menggunakan media berbasis 

open-ended. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas media yang 

dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan MHOT dan SRL siswa. Sampel 

penelitian adalah lima SMP yang ada di kota Bandar Lampung yang berasal dari 

sekolah peringkat tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan MHOT dan SRL siswa sekolah 

peringkat tinggi, sedang, rendah dan secara keseluruhan, setelah memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan media berbasis open-ended lebih tinggi dari 

kemampuan MHOT dan SRL siswa sebelum pembelajaran dengan model tersebut.  

Key word: High Order Thinking, Self Regulated Learning, Open-ended 

I. PENDAHULUAN 

Reformasi dalam pembelajaran matematika menyiratkan bahwa siswa harus menjadi siswa yang 

memiliki kemandirian belajar. Kemandirian belajar atau dinyatakan dalam istilah self-regulated learning 

(SRL) merupakan suatu proses pembelajaran yang terintegrasi, memuat seperangkat perilaku konstruktif 

yang mempengaruhi belajar seseorang. Siswa dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang 

muatan matematika apalagi untuk membangun kemampuan high order thinkingnya, apabila mereka dapat 

mengontrol belajarnya. Semua itu dapat diperoleh bila pegalaman belajar memberinya peluang untuk 

membangun hal tersebut.  

Mathematics High Order Thinking skills (MHOTs) merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai 

dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembelajaran matematika di SMP. Namun pada 

umumnya MHOTs siswa SMP masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya persentase jawaban benar 

siswa dalam studi internasioal Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan 

Program for International Students Assessment (PISA). Pada studi TIMSS, siswa lemah dalam 

menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang berkaitan dengan jastifikasi atau pembuktian, pemecahan 

masalah yang memerlukan penalaran matematis, menemukan generalisasi atau konjektur, dan 

menemukan hubungan antara data atau fakta yang diberikan. Pada studi PISA siswa lemah dalam 

menggunakan matematika untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelemahan siswa Indonesia dalam dua studi di atas menggambarkan bahwa lemahnya kemampuan 

berpikir siswa. Dengan dasar itu, pengembangan keterampilan berpikir perlu mendapat perhatian yang 

serius. Selain studi TIMSS dan PISA, ada sejumlah studi, misalnya Peterson, 1988; Henningsen dan 

Stein, 1997; Mullis, dkk, 2000 [17] menunjukkan bahwa pembelajaran matematika pada umumnya masih 

berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir tahap rendah yang bersifat prosedural.  

Untuk menjadi siswa yang mandiri dan memiliki keterampilan berpikir, pembelajaran matematika 

harus dikemas sedemikian hingga kemampuan tersebut dapat berkembang. Siswa perlu dibiasakan dalam 

mengomunikasikan ide dan gagasanya dalam aktivitas dan penggunaan matematika. Akan tetapi 

kenyataanya, seringkali mengejutkan bagi siswa ketika mereka diminta untuk memberikan pertimbangan 

atau penjelasan atas jawabannya.  Hal ini terjadi sebagai akibat sangat jarangnya siswa dituntut untuk 

memberikan penjelasan dalam pelajaran matematika.  
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Hasil analisis terhadap pembelajaran matematika di beberapa SMP Kota Bandar Lampung tahun 

2013 menunjukkan bahwa pembelajaran matematika masih berlangsung secara tradisional dan banyak 

melatihkan kemampuan Low order thinking (LOT). Cara ini mengakibatkan MHOTs dan SRL siswa 

SMP pada umumnya rendah. Salah satu peluang yang memungkinkan agar MHOTs dan SRL siswa 

meningkat adalah penggunaan media berbasis open-ended kepada siswa dalam pembelajaran. Pemberian 

media yang demikian akan memicu siswa mengintegrasikan kemampuan yang telah dimilikinya dan 

pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalah.  

Dalam proses penyelesaian masalah, siswa perlu menilai dan merefleksi proses berpikirnya. Dengan 

cara demikian, siswa menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuannya, dan menjadi sesorang yang 

berkeinginan dan tekun dalam menghadapi kesulitan. SRL merupakan suatu keadaan dimana individu 

yang belajar berperan aktif dalam mengatur proses belajarnya. Pengaturan dilakukan mulai dari ketika 

merencanakan, mengorganisasi diri, memantau dan mengontrol, serta mengevaluasi proses belajarnya. 

Selain itu, individu yang belajar juga memilih sendiri strategi yang dianggap tepat kemudian memotivasi 

dirinya untuk melaksakan strategi itu hingga tujuan belajar yang diinginkan bisa tercapai secara optimal. 

Untuk melakukan semua hal tersebut, maka seorang siswa harus mendapat lingkungan belajar yang 

mendukung terbangunnya kemampuan tersebut.  

Dalam    proses    pembelajaran    matematika,   siswa    perlu    dibiasakan    untuk memecahkan  

masalah, menemukan sesuatu, dan mengerjakan sesuatu aktivitas yang memicu munculnya ide-ide. 

Dengan dasar itu, pembelajaran matematika harus dikemas menjadi proses mengonstruksi bukan 

menerima pengetahuan. Hal ini karena dalam pembelajaran matematika sangat diharapkan siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran [4]; [1]. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang demikian  adalah Pembelajaran berbasis masalah (PBM).  

Menurut [15], PBM adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang 

memberdayakan siswa untuk memimpin penyelidikan, mengitegrasikan teori dan praktek, menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan suatu solusi yang tepat bagi masalah. Keberhasilan 

dari pendekatan ini bergantung pada pemilihan masalah yang bersifat Ill-structured. 

[3] mengatakan bahwa PBM merupakan suatu metode pembelajaran yang memfasilitasi siswa belajar 

melalui memecahkan masalah yang menjadi inti pembelajaran. Masalah yang diajukan dalam PBM 

bersifat kompleks dan tidak hanya memiliki satu jawaban benar (open-ended). Siswa-siswa bekerja dalam 

kelompok kolaboratif untuk mengidentifikasi apa yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah, 

melibatkan siswa dalam kemandirian belajar, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki pada masalah, 

merefleksi apa yang mereka pelajari dan seberapa efektif strategi yang digunakan. 

Dalam PBM, siswa diharapkan dapat merumuskan  masalah dari suatu situasi matematis, yang 

memuat suatu prosedur yang tidak rutin atau yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian, siswa 

menggali informasi terkait dengan masalah, membuat konjektur, menggeneralisasi konsep dan prosedur 

matematika. Di samping itu, siswa diharapkan dapat membuat koneksi antar ide-ide matematis dengan 

menyelesaikan masalah yang baru bagi mereka dalam berbagai cara penyelesaian [2]. Oleh karena itu 

tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus memperlihatkan suatu situasi yang prosedur atau 

algoritmanya belum diketahui siswa. Masalah dalam tugas harus merupakan suatu aktivitas yang 

memfokuskan perhatian siswa pada suatu konsep matematika, generalisasi, prosedur atau cara berpikir 

tertentu. 

Perubahan dalam pendidikan matematika menyatakan bahwa para siswa harus belajar untuk 

mengenali unsur-unsur matematika dalam konteks, menerapkan perangkat matematika yang sesuai, dan 

terlibat dalam penalaran matematis. Akan tetapi mengembangkan dan mengimplementasikan 

pembelajaran yang memuat aktivitas yang sesuai sehingga memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan suatu hal yang mudah dilakukan oleh sebagian besar guru 

matematika.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [16] diketahui bahwa terdapat beberapa cara 

untuk melakukan  hal tersebut antara lain dalam pembelajaran matematika siswa perlu dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan, dan masalah 

yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. Selain itu penelitian 

[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14] memberikan gambaran bahwa pembelajaran berbasis masalah 

dan pembelajaran open-ended dapat digunakan dalam meningkatkan berbagai kemampuan matematika, 

khususnya dalam peningkatan MHOTs. 
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Menyikapi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan matematika, dan harapan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran matematika, maka diperlukan upaya yang inovatif untuk menanggulanginya. 

Siswa perlu dibiasakan untuk mampu mengonstruksi pengetahuannya dan mampu mentranformasikan 

pengetahuannya dalam situasi lain yang lebih kompleks sehingga pengetahuan tersebut akan menjadi 

milik siswa itu sendiri.  Oleh karena diduga bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan 

media berbasis open-ended dapat meningkatkan kemampuan MHOT dan SRL siswa. Tujuan penelitian 

ini adalah mendeskripsikan hasil penelitian secara komprehensif tentang  efektivitas model media 

berbasis open-ended yang dikembangkan terhadap peningkatan MHOTs dan SRL siswa. Tujuan ini 

dicapai melalui tahapan (1) mendisain dan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis masalah, 

(2) mendisain dan mengembangkan media berbasis open-ended, (3) melihat efektivitas model media 

berbasis open-ended dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan 

MHOT  dan SRL siswa 

II. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh SMP di Kota Bandar Lampung, yang dibagi atas tiga kategori, 

yaitu sekolah peringkat tinggi, sedang, dan rendah. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara 

Stratified random sampling, dengan cara memilih secara acak lima sekolah yang terdistribusi dalam tiga 

kelompok kualifikasi sekolah. Pada sampel penelitian ini digunakan perangkat pembelajaran dengan 

model media berbasis open-ended untuk siswa kelas VIII semester ganjil dan semester genap. 

Penelitian ini merupakan penelitian tahun ke tiga yang dimulai sejak tahun 2013. Penelitian pada dua 

tahun pertama telah dilkukan dengan cara a) mengidentifikasi materi-materi yang dianggap sulit oleh guru 

dan atau siswa, b) mengidentifikasi model-model pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran matematika, c) mendisain dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran berbasis masalah, d) mendisain dan mengembangkan media berbasis open-ended, e) 

melihat efektivitas model media interaktif berbasis open-ended dan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan HOT dan SRL siswa. Pada tahun ke tiga penelitian 

dilanjutkan dengan ujicoba luas pada 5 SMP di Kota Bandar Lampung.  

B. Rancangan Penelitian 

Pada tahun  ke tiga,  pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap-I: (a) Menentukan 

sampel penelitian, (b) Menentukan materi-materi yang mana yang akan diterapkan pada masing-masing 

sekolah, (c) Merevisi perangkat PBM untuk tiap peringkat sekolah dan tiap semester, d) Merevisi media 

berbasis open-ended dan tahap-II: melihat efektivitas model media berbasis open-ended dan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan HOT dan SRL siswa. Aktivitas 

dalam penelitian ini dilakukan di Jurusan PMIPA FKIP Unila, yaitu terkait dengan pembuatan 

bahan/instrumen penelitian, menguji hasil validitas bahan/instrumen penelitian, merevisi 

bahan/instrumen, dan menganalisis hasil ujicoba dan eksperimen, serta menyimpulkan hasil penelitian; 

dan aktivitas lapangan dilakukan pada populasi dan sampel penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

dalam dua tahap. Bagan alir penelitian disajikan pada Gambar 1.  

 

 

GAMBAR 1.  Bagan Alir Penelitian Tahap I 

Bagan alir penelitian tahap II disajikan pada Gambar 2. 
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GAMBAR 2. Bagan Alir Penelitian Tahap II 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui dua jenis instrumen, yaitu tes dan angket. Teknik 

tes digunakan untuk mengukur MHOTs dan angket untuk mengukur SRL siswa. Sebelum tes dan angket 

ini digunakan, terlebih dahulu telah dilakukan validasi oleh pakar pada tahapan penelitian sebelumnya. 

Data yang diperoleh melalui tes MHOTs dan angket untuk mengukur SRL siswa kemudian dianalisis 

secara deskriptif maupun inferensial untuk melihat keefektifan model media dan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur MHOTs siswa pada setiap peringkat sekolah, terdiri atas 

beberapa soal essay yang memuat semua indikator MHOTs. Untuk sekolah peringkat rendah (SMPN 8 

Bandar Lampung, SMP Gajah mada), tes MHOTs yang digunakan adalah tes kemampuan representasi 

matematis yang terdiri atas 4 soal essay tentang materi Bangun ruang sisi datar dan 5 soal tentang materi 

Garis singgung lingkaran. Untuk sekolah peringkat sedang (SMPN 10 Bandar Lampung), tes MHOTs 

yang digunakan adalah tes kemampuan komunikasi matematis yang terdiri atas 5 soal essay tentang 

materi Lingkaran. Untuk sekolah peringkat tinggi (SMPN 19 dan SMPN 29 Bandar Lampung), tes 

MHOTs yang digunakan adalah tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang terdiri atas 5 soal 

essay tentang materi Garis Singgung Lingkaran dan 6 soal kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Proses penyusunan tes dimulai dengan menyusun kisi-kisi soal yang mencakup sub pokok bahasan, 

kemampuan yang diukur, indikator, serta jumlah butir soal. Dilanjutkan dengan menyusun soal serta 

kunci jawaban dan aturan pemberian skor untuk masing-masing butir soal. Setelah soal tersusun, maka 

dimintakan pertimbangan kepada para penimbang (validator) untuk melakukan validasi terhadap isi dan 

muka tes. Setelah tes direvisi berdasarkan hasil pertimbangan validator, tes tersebut kemudian diuji coba. 

Uji coba tes dilaksanakan pada siswa kelas VIII di luar sampel penelitian. dengan responden sebanyak 

133 orang. 

Untuk mengecek kualitas tes ujicoba ini, di samping didasarkan pada hasil pertimbangan para 

penimbang terhadap validitas isi dan validitas muka, juga dilakukan analisis validitas butir soal, 

reliabilitas tes, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Data hasi uji coba ini juga digunakan untuk 

mengungkap kemampuan MHOT pada proses pembelajaran matematika selanjutnya. Data yang diperoleh 

melalui tes kemampuan MHOT dan pengisian skala SLR oleh 133 orang siswa yang terdiri dari 59 orang 

siswa sekolah peringkat tinggi, 26 orang siswa sekolah peringkat sedang dan 48 orang siswa sekolah 

peringkat rendah. Sebaran sampel disajikan dalam Tabel 1. 

TABEL 1 Sebaran Sampel Uji Coba Tes MHOTs 

Peringkat 

sekolah 

Nama Sekolah Jumlah siswa 

Laki-Laki Perempuan Total 

Tinggi  SMPN 19 9 18 27 

SMPN 29 14 18 32 

Sedang SMPN 10 13 13 26 

Rendah  SMPN 8 15 13 28 

SMP GajahMada 11 9 20 

Total  62 71 133 

Instrumen untuk mengukur SRL siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang 

juga telah digunakan pada tahun pertama. Instrumen tersebut terdiri atas 39 item pernyataan yang telah 

valid. Penentuan skor setiap kategori option pada skala SRL siswa untuk tiap item pernyataan bervariasi 

antara 1 sampai dengan 6 dengan skor idealnya sebesar 179.  
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C. Analisis Data  

Analisis statistik terhadap data kemampuan MHOT serta SRL siswa yang berdistribusi normal 

menggunakan uji-t. Sementara jika tidak berdistribusi normal menggunakan uji Mann-Whitney U. 

Sebelum analisis statistik ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas dan 

homogenitas variansi populasi.  

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kuantitatif diperoleh melalui tes kemampuan MHOT dan  pengisian skala SLR oleh 145 orang 

siswa. Seluruh siswa tersebut berasal dari sekolah peringkat tinggi, sedang dan peringkat rendah. Sebaran 

sampel disajikan dalam Tabel 2. 

TABEL 2 Sebaran Sampel Penelitian 

Peringkat sekolah 
Nama Sekolah Jumlah siswa 

Laki-laki Perempuan Total 

Tinggi  SMPN 19 15 12 27 

SMPN 29 15 15 30 

Sedang SMPN 10 11 19 30 

Rendah  SMPN 8 11 9 21 

SMP GajahMada 12 25 37 

Total  64 80 145 

Pengukuran kemampuan awal MHOT pada sampel penelitian sebelum proses pembelajaran 

berlangsung dan skor akhir kemampuan MHOT pada sampel setelah proses pembelajaran berlangsung, 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan skor tersebut. Dari hasil tabulasi yang dilakukan 

terhadap skor kemampuan MHOT dapat diperoleh nilai rata-rata dan simpangan baku. Rangkuman hasil 

perhitungan rata-rata, simpangan baku skor kemampuan MHOT disajikan pada Tabel 3. Data pada Tabel 

3 memberikan gambaran bahwa skor terendah, tertinggi, dan rata-rata skor awal dan skor akhir 

kemampuan MHOT menurut peringkat sekolah dan menurut kelompok penelitian relatif  berbeda.  

TABEL 3 Data Skor MHOTs menurut Peringkat Sekolah 

Peringkar 

sekolah 

Kemampuan 

Berpikir 

Skor Rata- 

rata 

Simpangan  

Baku Ideal Min. Maks. 

Tinggi 1 

(SMPN 19) 

Berpikir Kreatif 

Matematis 

Awal  100 35 94 65,3 17,38 

Akhir  100 25 100 73,78 18,85 

Tinggi 2 

(SMPN 29) 

Pemecahan 

Masalah 

Matematis 

Awal 100 12 86 53,57 19,755 

Akhir 100 40 97 73,83 15,916 

Sedang 

(SMPN 10) 

Komunikasi 

Matematis 

Awal 100 30 80 44,3 10,58 

Akhir 100 51 98 54,5 8,92 

Rendah 1 

(SMPN 8) 

Representasi 

Matematis 

Awal  100 42 84 61,24 13,513 

Akhir 100 44 98 73,09 16,54 

Rendah 2 

(SMP 

Gajahmada) 

Representasi 

Matematis 

Awal 100 21 93 63,19 21,48 

Akhir 100 47 100 80,68 11,79 

Keseluruhan MHOTs Awal 100 12 94 57.52 16.54 

akhir 100 25 100 71.18 14,40 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan skor awal kemampuan MHOT dan skor akhir kemampuan 

MHOT pada sampel-sampel penelitian, dilakukan analisis statistik uji perbedaan rata-rata. Uji ini diawali 

dengan uji normalitas distribusi, uji homogenitas variansi, kemudian dilanjutkan dengan dan uji 

perbedaan rata-rata.  Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa beberapa sampel penelitian berasal 

dari populasi berdistribusi normal dan ada satu yang tidak berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji 

homogenitas varians skor awal kemampuan MHOT siswa pada peringkat sekolah tinggi, sedang dan 
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rendah menunjukkan bahwa pada sekolah peringkat tinggi, data menunjukkan bahwa varians dari kedua 

kelompok sampel tersebut adalah homogen. Sementara pada sekolah peringkat rendah, hasil 

menunjukkan bahwa varians dari kedua kelompok sampel tersebut adalah tidak homogen. Selanjutnya 

untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel berdasarkan 

peringkat sekolah, dilakukan uji perbedaan rata-rata skor awal dan skor akhir kemampuan MHOT 

berdasarkan peringkat sekolah dengan menggunakan uji-t. Dengan program SPSS versi 17.0, diperoleh 

nilai t dan nilai probabilitas (sig.) dengan taraf signifikansi 0,05. Ringkasan hasil uji perbedaan rata-rata 

sebagaimana yang dimaksud disajikan pada Tabel 4. 

 

 

TABEL 4 Ringkasan Hasil Uji-t Skor MHOT Berdasarkan Peringkat Sekolah 

Peringkat 

Sekolah 

Faktor 

Pembelajaran 

Skor   

Perb. Rata-rata t hitung  ttabel H0 

Tinggi 1 

(SMPN 19) 

Awal*Akhir 65,43:73,78 1,69 1,66 Ditolak 

Tinggi 2 

(SMPN 29) 

Awal*Akhir 63,19 : 80,68 4,36 1,67 Ditolak 

Sedang 

(SMPN 10) 

Awal*Akhir 22,85 : 38.15 -3,39 0,05 Ditolak 

Rendah 1 

(SMPN 8) 

Awal*Akhir 61,24 :73,095 2,54 1,68 Ditolak 

Rendah 2 

(SMP 

Gajahmada) 

Awal*Akhir 63,19 : 80,68 4,33 1,69 Ditolak 

Keseluruhan Awal*Akhir 57,52 : 71,18 5,09 2,00 Ditolak 

      Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 4 pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

hipotesis nol ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan MHOT siswa sebelum dan sesudah pembelajaran ditinjau dari peringkat sekolah.  

Analisis skor awal dan skor akhir skala SRL terhadap sampel penelitian bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan skor skala SRL siswa sebelum dan sessudah proses pembelajaran berlangsung. 

Dari hasil tabulasi yang dilakukan terhadap skor awal dan akhir skala SRL siswa dapat diperoleh nilai 

rata-rata, simpangan baku. Rangkuman hasil perhitungan rata-rata, simpangan baku skor awal skala SRL 

siswa yang diperoleh dari hasil penyebaran angket disajikan pada Tabel 5.  

TABEL 5 Data Skor Skala SRL Siswa menurut Kelompok Penelitian 

Peringkar sekolah Skor 

SRL 

Skor Rata- 

rata 

Simpangan  

Baku Ideal Min. Maks. 

Tinggi 1 (SMPN 19) Awal  179 90 143 125,91 14,37 

Akhir  179 97 155 133,75 14,53 

Tinggi 2 (SMPN 29) Awal 179 92 153 125,70 14,73 

Akhir 179 100 148 124,87 12,83 

Sedang (SMPN 10) Awal 179 103 150  120,60  11,38 

Akhir 179 95 140 132,10 12,22 

Rendah 1 (SMPN 8) Awal  179 90 153 123,71   14,55 

Akhir 179 90 143 128,07 13,03 

Rendah 2 

(SMP Gajahmada) 

Awal 179 96 150 125,03 14,62 

Akhir 179 103 145 125,83 12,53 

Keseluruhan Awal 179 105 153 127,36 12,22 

Akhir 179 97 143 125,75 11,38 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan skor awal dan skor akhir skala SRL pada sampel-sampel 

penelitian, dilakukan analisis statistik uji perbedaan rata-rata. Uji ini diawali dengan uji normalitas 

distribusi, uji homogenitas variansi, kemudian dilanjutkan dengan dan uji perbedaan rata-rata. Hasil 
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perhitungan uji normalitas data skor awal dan skor akhir skala SRI pada sekolah peringkat tinggi, sedang, 

dan rendah menunjukkan bahwa kelompok sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas varians skor awal dan skor akhir skala SRL siswa pada 

sekolah peringkat tinggi, sedang dan rendah. Uji ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan 

variansi dari kedua kelompok pembelajaran. Hasil perhitungan uji homogenitas varians skor awal dan 

skor akhir skala SRL siswa pada peringkat sekolah tinggi, sedang dan rendah menunjukkan bahwa 

varians dari kedua kelompok sampel tersebut adalah homogen. Selanjutnya untuk mengetahui ada atau 

tidak adanya perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel berdasarkan peringkat sekolah, dilakukan uji 

perbedaan rata-rata skor skala SRL siswa berdasarkan peringkat sekolah dengan menggunakan uji-t.  

Dengan program SPSS versi 17.0, diperoleh nilai t dan nilai probabilitas (sig.) dengan taraf 

signifikansi 0,05. Ringkasan hasil uji perbedaan rata-rata sebagaimana yang dimaksud disajikan pada 

Tabel 6. 

TABEL 6 Ringkasan Hasil Uji-t Skor Skala SRL  Berdasarkan Peringkat Sekolah                   

Peringkat 

Sekolah 

Faktor 

Pembelajaran 

Skor Akhir 

Perb. Rata-rata t hitung  ttabel H0 

Tinggi 1 

(SMPN 19) 
Awal*Akhir 125,91:133,75 1,99 1,66 Ditolak 

Tinggi 2 

(SMPN 29) 
Awal*Akhir 125,70:124,87 -0,23 1,67 Diterima 

Sedang 

(SMPN 10) 
Awal*Akhir 120,60 : 132,10 

3,77 
0,05 Ditolak 

Rendah 1 

(SMPN 8) 
Awal*Akhir 123,71 : 128,07 1,02 1,68 Diterima 

Rendah 2 

(SMP 

Gajahmada) 

Awal*Akhir 125,03: 125,83 0,28 1,69 Ditolak 

Keseluruhan Awal*Akhir 127,36 125,75 -1,16 2,00 Diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 6, terdapat dua sekolah yang menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan SRL siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dan terdapat tiga sekolah yang 

menunjukkan terdapat perbedaan SRL siswa sebelum dan sesudah pembelajaran.Akan tetapi secara 

keseluruhan disimpulkan bahwa uji menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara SRL 

siswa sebelum mengikuti PBM dengan media berbasis open-ended dan  sesudahnya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkanhasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tahapan revisi model 

perangkat berupa media interaktif berbasis open ended telah dilakukan. Dari tahapan revisi ini telah 

dihasilkan model dan perangkat berupa media berbasis open-ended berbentuk Lembar Kerja Siswa yang 

dilengkapi dengan latihan yang berbasis open-ended yang telah direvisi. Pada tahap ini ada 5 materi yang 

telah direvisi dan diterapkan pada sekolah peringkat tinggi, sedang dan rendah, yaitu materi Sistem 

Persamaan Linier Dua variabel, Lingkaran, Garis Singgung Lingkaran, Bangun Ruang Sisi Datar. 

Kemampuan MHOT siswa siswa setelah memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model media 

berbasis open-ended  lebih tinggi dari kemampuan MHOT sebelum pembelajaran dengan model tersebut. 

Sementara kesimpulan mengenai SRL siswa, hasil menunjukkan bahwa dua sekolah memperlihatkan 

tidak terdapat perbedaan SRL siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dan terdapat tiga sekolah yang 

memperlihatkan terdapat perbedaan SRL siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sehingga secara 

keseluruhan disimpulkan bahwa uji menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara SRL 

siswa sebelum mengikuti PBM dengan media berbasis open-ended dan  sesudahnya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut 

perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang dampak pembelajaran terhadap SRL siswa. Hal ini karena 

hasil menujukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan SRL yang signifikan sebelum 
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pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Pengkajian lebih lanjut dapat dilakukan baik secara teoritis 

ataupun dengan melakukan penelitian lanjutan. 
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