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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendekatan 

pembelajaran open-ended lebih baik dibandingkan direct instruction dalam 

mengembangkan kemampuan evaluasi matematis mahasiswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) dilaksanakan pada pada 

semester genap tahun akademik 2014/2015 Program Studi Pendidikan Matematika, 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada mata kuliah metode numerik. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester VI tahun akademik 

2014/2015 Prodi Pendidikan Matematika, UMP yang mengambil mata kuliah metode 

numerik. Sampel penelitiannya adalah 2 kelas dari 4 kelas yang ada yang diambil 

berdasarkan teknik cluster random sampling. Kelas yang digunakan sebagai kelas 

eksperimen adalah kelas VI A dengan banyak subyek 53 mahasiswa dan kelas yang 

digunakan sebagai kelas kontrol adalah kelas VI B dengan banyak subyek 35 

mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa tes uraian 

untuk mengukur kemampuan evaluasi matematis. Uji normalitas data menggunakan 

uji Kolmogorov-smirnov dan uji homogenitas menggunakan Levene’s test. Data 

dianalisis menggunakan independent t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan direct instruction dalam 

mengembangkan kemampuan evaluasi matematis mahasiswa semester genap tahun 

akademik 2014/2015 Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto pada mata kuliah metode numerik. 

Kata Kunci:Evaluasi, Matematis, Open-ended, Direct Instruction 

I. Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, [1] menyatakan bahwa matematika adalah 
“mother of science”. Artinya, matematika adalah ibu atau induk dari berbagai ilmu pengetahuan, seperti 
fisika, ekonomi, teknik, dll. Melihat besarnya peran matematika, maka penguasaan terhadap matematika 
sangat diperlukan. Hal tersebut ditambahkan pula oleh [2] yang menyatakan bahwa di dalam dunia yang 
terus berubah, mereka yang memahami dan dapat mengerjakan matematika akan memiliki kesempatan 
dan pilihan yang banyak dalam menentukan masa depannya.  

Metode numerik merupakan salah satu bidang keahlian matematika yang memegang peranan penting 
dalam penguasaan matematika. Di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, metode numerik merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Pada 
mata kuliah ini akan dipelajari berbagai macam metode dalam menyelesaikan masalah matematis yang 
tidak dapat diselesaikan secara analitis. Misalnya, masalah yang terkait dengan integral yang tidak dapat 
diselesaikan dalam berbagai teknik yang sudah dipelajari dalam kalkulus integral. Untuk menguasai 
materi pada metode numerik tentunya diperlukan berbagai macam kemampuan, salah satunya adalah 
kemampuan evaluasi matematis.  

Kemampuan evaluasi sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah matematis. Mahasiswa dapat 
merencanakan dan melaksanakan pemecahan masalah dengan baik. Kemampuan evaluasi merupakan 
salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika. Kemampuan ini merupakan salah satu 
tipe kemampuan kognitif tingkat tinggi. Seperti pada [1] kemampuan evaluasi matematis merupakan 
kemampuan untuk membuat penilaian (judgment) berkenaan dengan suatu ide, kreasi, cara, atau metode. 
Hal ini sejalan dengan [3] yang menyatakan bahwa kemampuan evaluasi adalah kemampuan untuk 
membuat penilaian berdasarkan suatu kriteria atau standar yang telah ditentukan. Kriteria ini sering 
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dikaitkan dengan kualitas, efektifitas, efisiensi, dan konsistensi. Pendapat tersebut diperkuat oleh 
pendapat [4] yang menyatakan bahwa evaluasi adalah kemampuan seseorang dalam membuat perkiraan 
atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Bloom seperti pada [1], evaluasi dibagi dalam dua tipe, yaitu 1) penilaian pada bukti atau 
struktur internal, seperti akurasi, logika, dan konsistensi, dan 2) penilaian pada struktur eksternal, seperti 
teorema-teorema matematika dan sistemnya. Hal tersebut diperkuat oleh [3] menyebutkan indikator dari 
kemampuan evaluasi matematis, yaitu: (1) mengecek; penilaian tentang ketidakonsistenan atau kesalahan 
dalam operasi atau hasil. Kemampuan mengecek meliputi kemampuan dalam mengetes, mendeteksi, 
memonitor, dan mengkoordinasi; dan (2) mengkritisi; penilaian suatu produk atau operasi berdasarkan 
kriteria dan standar eksternal. Selanjutnya, [4] menyebutkan bahwa kemampuan evaluasi meliputi 
kemampuan untuk menduga-duga, membuat argumen, mengoreksi, melampirkan, memilih, 
membandingkan, mempertahankan, mengestimasi, memutuskan, mengira-ngira, menganggap, memberi 
nilai (skor), memilih, mendukung, menilai, dan mengevaluasi. 

Kenyataannya, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto yang mengambil mata kuliah metode numerik, kemampuan evaluasi 
matematis kurang berkembang dengan optimal. Hal ini dapat dilihat pada saat menyelesaiakan masalah 
yang diberikan oleh dosen. Jika mahasiswa diberikan masalah mahasiswa terpaku dengan rumus yang 
mereka dapatkan. Sebenarnya dalam pemecahan masalah yang perlu diperhatikan adalah pola dari meode 
yang akan digunakan. Mahasiswa tidak memahami pola dari algortma yang seharusnya dilaksanakan 
dengan baik, melainkan mahasiswa hanya fokus pada langkah pengunaan rumus yang sebenarnya 
diperoleh dari sebuah pola pemecahan masalah.  

Rendahnya kemamapuan evaluasi matematis mahasiswa salah satunya disebabkan oleh karakteristik 
materi yang konsepnya bersifat abstrak, sehingga membutuhkan metode pembelajaran khusus untuk 
menyampaikannya kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang dimaksud harus mampu memfasilitasi 
mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam memahami masalah kemudian menentukan metode yang 
sesuai dengan pola pemecahannya sehingga mahasiswa dapat mengevaluasi sendiri solusinya adalah 
pendekatan Open-Ended. Hal ini dikarenakan pada pendekatan pembelajaran open-ended mahasiswa akan 
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menentukaan metode yang sesuai dan sousi yang bervariasi. 

Referensi [5]  menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran Open-Ended adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan mahasiswa pada masalah terbuka. 
Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan 
untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses 
pembelajaran. Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan 
banyak cara penyelesaian. 

Menurut [6] dalam pendekatan Open-Ended dosen memberikan suatu situasi masalah pada mahasiswa 
yang solusi atau jawaban masalah tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Dosen kemudian 
menggunakan perbedaan-perbedaan pendekatan atau cara yang digunakan mahasiswa untuk memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa dalam menemukan atau menyelidiki sesuatu yang baru dengan 
menghubungkannya pada pengetahuan, keterampilan, dan metode-metode atau cara-cara matematika 
yang telah dipelajari mahasiswa sebalumnya.  

Referensi [7] mengatakan bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended dosen harus 
berhati-hati dalam mengalokasikan dan mengatur waktu karena mungkin saja mahasiswa menanggapi 
dengan banyak respon, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak, dan semua itu harus didiskusikan 
dan disimpulkan. Karena itu disarankan pembelajaran ini disusun dalam dua tahap. Tahap pertama: 
mahasiswa bekerja secara individual dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dosen di awal 
pembelajaran untuk seluruh mahasiswa di kelas. Setiap mahasiswa diberikan kertas kosong sebagai 
tempat untuk mereka menuliskan ide-idenya. Kertas-kertas tersebut dikumpulkan yang berguna untuk 
dosen menyiapkan kesimpulan dari respon individu. Kemudian dalam kelompok yang terdiri atas empat 
orang mahasiswa, mereka mendiskusikan hasil pekerjaan individunya dan perwakilan kelompok 
menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Tahap kedua: hasil dari masing-masing kelompok dipresentasikan 
dan didiskusikan, kemudian pembelajaran disimpulkan. 

Selama ini pembelajaran pada mata kuliah metode nnumerik lebih banyak menggunakan 
pembelajaran langsung atau direct instruction. Menurut [8] Direct instruction mengacu pada pola 
mengajar yang terdiri dari penjelasan dosen tentang suatu konsep atau keterampilan baru kepada 
mahasiswa dalam kelompok yang besar atau kelas, pemberian latihan yang disertai petunjuk dosen, dan 
mendorong mahasiswa untuk melanjutkan latihan dengan bimbingan untuk menguji pemahaman 
mahasiswa. Dalam hubungan dengan materi-materi berupa masalah, model direct instruction menurut 
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Nokes dan Belenky seperti pada [9] merupakan sebuah model pembelajaran dimana fokus 
pembelajarannya pada kegiatan dosen memberitahukan atau mencontohkan bagaimana cara 
menyelesaikan sebuah masalah yang diikuti dengan pemberian latihan untuk melakukan hal yang sama.  

Menurut [10] direct instruction merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada dosen 
sebagai pemberi informasi utama. Pada direct instruction, peran dosen dimungkinkan untuk memberikan 
fakta, aturan, dan tidakan kepada mahasiswa secara langsung. Hal ini biasanya dilakukan dengan format 
presentasi dan hafalan dengan penjelasan, contoh, dan kesempatan berlatih, serta umpan balik. Format 
presentasi dan hafalan pada direct instruction tidak hanya membutuhkan presentasi verbal dari dosen, 
tetapi juga interaksi antara dosen dan mahasiswa yang meliputi kegiatan tanya jawab, memeriksa dan 
latihan, serta mengkoreksi kesalahan mahasiswa. Menurut Kozloff seperti pada [11] pada direct 
instruction, dosen membantu mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dalam bentuk konsep, prinsip 
atau aturan, strategi kognitif, dan operasi fisik. Stein seperti pada [11] menyebutkan bahwa direct 
instruction merupakan pembelajaran yang eksplisit, jelas, akurat, dan tidak ambigu. Menurut [8] tujuan 
utama dari direct instruction adalah untuk memaksimalkan waktu pembelajaran. 

Referensi [12] menyebutkan langkah-langkah direct instruction, meliputi: (1) dosen memfokuskan 
perhatian mahasiswa, pemberian dasar pemikiran, dan penyampaian tujuan pembelajaran; (2) dosen 
secara hati-hati mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang telah terstruktur yang menjadi 
fokus pembelajaran; (3) mahasiswa melakukan latihan di bawah pengawasan dosen; (4) dosen mengecek 
pekerjaan mahasiswa dan memberikan umpan balik; (5) dosen memberikan latihan secara mandiri, dan 
(6) dosen menutup pembelajaran dan memberikan tugas. 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendekatan 
pembelajaran open-ended lebih baik dibandingkan direct instruction dalam mengembangkan kemampuan 
evaluasi matematis mahasiswa semester genap tahun akademik 2014/2015 Program Studi Pendidikan 
Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada mata kuliah metode numerik. 

II. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperimental). Desain penelitian yang digunakan 

adalah pemberian pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah diberikan perlakuan. Penelitian 

dilakukan pada semester genap tahun akademi 2014/2015 di Prodi Pendidikan Matematika, UMP. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester VI tahun akademik 2014/2015 Prodi 

Pendidikan Matematika, UMP yang mengambil mata kuliah metode numerik. Sampel penelitiannya 

adalah 2 kelas dari 4 kelas yang ada yang diambil berdasarkan teknik cluster random sampling. Kelas 

yang digunakan sebagai kelas eksperimen adalah kelas VI A dengan banyak subyek 53 mahasiswa dan 

kelas yang digunakan sebagai kelas kontrol adalah kelas VI B dengan banyak subyek 35 mahasiswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes sebagai sumber data primer. Tes terdiri dari pre-test dan 

post-test. Pre-test digunakan untuk mengukur kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa sebelum 

diberikan suatu perlakuan, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur kemampuan akhir evaluasi 

matematis mahasiswa setelah diberikan perlakuan. Selain tes, digunakan teknik observasi dan dokumen 

untuk mendapatkan data sekunder. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas mahasiswa selama 

pembelajaran. Data yang diperoleh dari observersi merupakan data sekunder yang akan digunakan untuk 

memperkaya pembahasan. Dokumen yang digunakan adalah hasil pekerjaan mahasiswa, foto yang 

menggambarkan situasi pembelajaran berlangsung. 

Tahap-tahap analisis data adalah sebagai berikut: (1) analisis data diskriptif, (2) pengujian asumsi 

analisis, dan (3) pengujian hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan data. Untuk 

mendiskripsikan data pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan kontrol digunakan teknik statistik 

yang meliputi rata-rata, ragam (variansi), simpangan baku, nilai maksimum, dan minimum. Data yang 

telah terkumpul tersebut akan dianalisis menggunakan uji statistik inferensia. Sebelum dilakukannya uji 

statistik inferesia, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi analisis yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji homogenitas. Uji Normalitas menggunakan uji Kolmogorov-smirnov dengan hipotesis sebagai 

berikut. 

H0 : data yang akan diuji berdistribusi normal 

H1 : data yang akan diuji tidak berdistibusi normal 

Kriteria keputuasnnya adalah H0 ditolak apabila nilai signifikansinya kurang dari 5%. Uji 

homogenitasnya menggunakan Levene’s test dengan hipotesis sebagai berikut. 
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H0 :    
     

 
, variansi data yang akan diuji homogen. 

H1 :    
     

 
, variansi data yang akan diuji tidak homogen. 

Kriteria keputuasnnya adalah H0 ditolak apabila nilai signifikansinya kurang dari 5%. 

Setelah uji prasyarat analisis dilakukan, yaitu normalitas dan homogenitas terpenuhi akan dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis. Uji statistik inferensia yang digunakan adalah independent t-test dengan 

bantuan software SPSS. Kriteria keputuasnnya adalah H0 ditolak apabila nilai signifikansinya kurang dari 

5%. Hipotesisnya untuk uji  beda rata-rata skor kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa adalah: 

H0 :  μe1  μk1 (kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendekatan 

open-ended sama dengan mahasiswa yang menggunakan direct instruction) 

H1 : μe1    μk1 (kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendekatan 

open-ended tidak sama dengan mahasiswa yang menggunakan direct instruction) 

Selain itu, hipotesis uji beda rata-rata skor kemampuan akhir evaluasi 
matematis mahasiswa adalah: 

H0 :  μe2  μk2 (kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa yang 
menggunakan pendekatan open-ended sama dengan 
mahasiswa yang menggunakan direct instruction) 

H1 : μe2    μk2 (kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa yang 
menggunakan pendekatan open-ended lebih baik dengan 
mahasiswa yang menggunakan direct instruction) 

III. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut. 

TABEL 1. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 

 N Minimum Maximum Mean Variance 

Eks_Pretest 
5

3 

2,00 33,00 17,9434 44,170 

Eks_Posttest 
5

3 

36,00 89,00 58,3774 143,855 

Kon_Pretest 
3

5 

6,00 36,00 20,8857 66,928 

Kon_Posttest 
3

5 

20,00 94,00 51,7571 295,167 

Valid N 

(listwise) 

3

5 

    

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya subyek penelitian untuk kelas eksperimen 
53 mahasiswa dan kelas kontrol 35 mahasiswa. Selain itu, skor minimum yang diperoleh untuk pre-test 
dan post-test kelas eksperimen dan kontrol masing-masing 2,00; 36,00; 6,00; dan 20,00; sedangkan untuk 
skor maksimum berturut-turut adalah 33,00; 89,00; 36,00; 94,00 dari skor maksimum yang mungkin 
diperoleh adalah 100. Rata-rata yang diperoleh untuk pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kontrol 
masing-masing 17,9434; 58,3774; 20,8857; dan 51,7571; sedangkan variansinya berturut-turut adalah 
44,170; 143,855; 66; dan 295,167. Berikut hasil analisis kenormalan skor kemampuan evaluasi matematis 
untuk pre-test dan post-test. 

TABEL 2 HASIL ANALISIS NORMALITAS SKOR KEMAMPUAN AWAL EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
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Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre_test ,064 88 ,200* ,989 88 ,691 

Pada tabel 2 untuk uji normalitas data pre-test pada kolom Sig. menggunakan uji kolmogorov-smirnov 
menunjukkan nilai 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Artinya, 
berdasarkan hipotesis untuk uji normalitas halaman 12, H0 diterima. Jadi, skor kemampuan awal evaluasi 
matematis mahasiswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

TABEL 3 HASIL ANALISIS NORMALITAS SKOR KEMAMPUAN AKHIR EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Post_test ,071 88 ,200* ,982 88 ,275 

Pada tabel 3 untuk uji normalitas data post-test pada kolom Sig. menggunakan uji kolmogorov-
smirnov menunjukkan nilai 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Artinya, 
berdasarkan hipotesis untuk uji normalitas halaman 12, H0 diterima. Jadi, skor kemampuan akhir evaluasi 
matematis mahasiswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil untuk uji homogenitas variansi menggunakan Uji Levene untuk 
data pre-test dan post-test. 

TABEL 4. HASIL ANALISIS HOMOGENITAS SKOR KEMAMPUAN AWAL EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Pre_test 
Equal variances assumed 3,722 ,057 

Equal variances not assumed   

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,057 lebih besar dari sifnifikasi yang 
ditentukan, yaitu 0,05.  Artinya, berdasarkan hipotesis uji homogenitas pada halaman 12, H0 diterima. 
Jadi, variansi skor kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa homogen. 

TABEL 5.HASIL ANALISIS HOMOGENITAS SKOR KEMAMPUAN AKHIR EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Post_test 
Equal variances assumed 2,276 ,135 

Equal variances not assumed   

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,135 lebih besar dari sifnifikasi yang 
ditentukan, yaitu 0,05.  Artinya, berdasarkan hipotesis uji homogenitas pada halaman 12, H0 diterima. 
Jadi, variansi skor kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa homogen. 

Setelah uji asumsi analisis terpenuhi, yaitu skor kemampuan awal dan akhir evaluasi matematis 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan variansinya homogen, selanjutnya akan dilakukan uji 
hipotesis. Karena normalitas dan homogenitas terpenuhi dan datanya merupakan data yang saling asing, 
maka uji hipotesis dilakukan menggunakan statistika parametrik, tepatnya independent t-test.  

TABEL 6. HASIL ANALISIS HIPOTESIS SKOR KEMAMPUAN AWAL EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pre_test Equal variances assumed -1,853 86 ,067 -2,94232 1,58815 -6,09945 ,21482 
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Equal variances not assumed -1,776 62,351 ,081 -2,94232 1,65699 -6,25422 ,36959 

 

Berdasarkan tabel 6 diketahui pada baris equal variances assumed dan kolom Sig. (2-tailed) 
menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 0,067. Nilai tersebut lebih besar dari signifikansi yang telah 
ditentukan, yaitu 0,05. Artinya, H0 diterima atau kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa yang 
menggunakan pendekatan open-ended dan direct instruction sama. 

 

TABEL 7. HASIL ANALISIS HIPOTESIS SKOR KEMAMPUAN AKHIR EVALUASI MATEMATIS MAHASISWA 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Post_test 
Equal variances assumed 2,130 86 ,036 6,62022 3,10842 ,44089 12,79955 

Equal variances not assumed 1,983 55,639 ,052 6,62022 3,33880 -,06916 13,30960 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui pada baris equal variances assumed dan kolom Sig. (2-tailed) 
menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 0,036. Nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi yang telah 
ditentukan, yaitu 0,05. Artinya, H0 ditolak atau kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa yang 
menggunakan pendekatan open-ended (kelas eksperimen) dan pembelajaran langsung tidak sama. Pada 
tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata post-test mahasiswa yang menggunakan pendekatan Open-Ended 
lebih besar dari pada mahasiswa yang menggunakan direct instruction (kelas kontrol). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendekatan 
open-ended lebih baik dibandingkan mahasiswa yang menggunakan direct instruction. 

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dipaparkan hasil sebagai berikut. 

A. Kemampuan awal evaluasi matematis mahasiswa 
Pada analisis deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata skor kemampuan awal evaluasi matematis 

mahasiswa yang menggunakan pendekatan open-ended adalah 17,9434 dan mahasiswa yang 
menggunakan direct instruction adalah 20,8857. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
awal mahasiswa yang menggunakan direct instruction lebih tinggi dibandingkan dibandingkan mahasiswa 
yang menggunakan pendekatan open-ended. Tetapi, berdasarkan pengujian hipotesis selisih nilai ini tidak 
berarti secara inferensial, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal evaluasi matematis 
mahasiswa yang menggunakan pendekatan open-ended dan direct instruction sama. Karena kemampuan 
awal evaluasi matematis mahasiswa baik yang menggunakan pendekatan open-ended maupun yang 
menggunakan direct instruction sama, maka analisis untuk melihat mana yang lebih baik hanya 
difokuskan pada kemampuan akhir evaluasi matematis. 

B. Kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa 
Pada analisis deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata skor kemampuan akhr evaluasi matematis 

mahasiswa yang menggunakan pendekatan open-ended adalah 58,3774 dan mahasiswa yang 
menggunakan direct instruction adalah 51,7571. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
akhir mahasiswa yang menggunakan pendekatan open-ended  lebih tinggi dibandingkan dibandingkan 
mahasiswa yang menggunakan pendekatan direct instruction. Dengan kata lain, kemampuan akhir 
evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendekatan open-ended lebih baik dari pada yang 
menggunakan direct instruction. Hasil analisis deskriptif ini didukung oleh hasil analisis hipotesis yang 
menyimpulkan bahwa kemampuan akhir evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendekatan 
open-ended lebih baik dibandingkan mahasiswa yang menggunakan direct instruction.  

Hasil tersebut dikarenakan pada pendekatan open-ended, mahasiswa diberikan lebih banyak 
kesempatan untuk mengkontruksi sendiri pengetahuan dan pemahaman mereka dibandingkan pada direct 
instruction. Lebih banyaknya kesempatan ini membuat mahasiswa tidak hanya sekedar menghafalkan 
tetapi memahami materi pembelajaran. Selain itu, pada pendekatan open-ended mahasiswa akan lebih 
banyak mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Hal ini dkararenakan pada pendekatan 
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open-ended mahasiswa diberikan masalah terbuka, yaitu masalah yang memungkinkan mahasiswa untuk 
menyelesaikan dengan banyak cara atau banyak jawaban. Dengan sifat yang terbuka ini, mahasiswa bebas 
untuk menggali kemampuannya berdasarkan kemampuan yang telah mahasiswa sebelumnya.  

Hasil di atas sejalan dengan pendapat [5] menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran open-ended 
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan mahasiswa 
pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari 
masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menemukan sesuatu 
yang baru di dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu 
menyelesaikan masalah dengan banyak cara penyelesaian. 

Selain itu, menurut [6] dalam pendekatan open-ended dosen memberikan suatu situasi masalah pada 
mahasiswa yang solusi atau jawaban masalah tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Dosen 
kemudian menggunakan perbedaan-perbedaan pendekatan atau cara yang digunakan mahasiswa untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menemukan atau menyelidiki sesuatu yang baru 
dengan menghubungkannya pada pengetahuan, keterampilan, dan metode-metode atau cara-cara 
matematika yang telah dipelajari mahasiswa sebelumnya.  

Pada direct instruction materi sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen, sehingga mahasiswa tidak 
mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Setelah itu mahasiswa lebih 
banyak diberikan latihan soal, dimana soal yang diberikan  lebih banyak soal rutin. Hal ini sesuai dengan 
pendapat [12] yang menyebutkan langkah-langkah direct instruction, meliputi: (1) dosen memfokuskan 
perhatian mahasiswa, pemberian dasar pemikiran, dan penyampaian tujuan pembelajaran; (2) dosen 
secara hati-hati mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang telah terstruktur yang menjadi 
fokus pembelajaran; (3) mahasiswa melakukan latihan di bawah pengawasan dosen; (4) dosen mengecek 
pekerjaan mahasiswa dan memberikan umpan balik; (5) dosen memberikan latihan secara mandiri, dan 
(6) dosen menutup pembelajaran dan memberikan tugas. 

Walaupun kemampuan evaluasi matematis mahasiswa yang menggunakan pendeketan open-ended 
lebih baik dibandingkan mahasiswa yang menggunakan direct instruction, akan tetapi jika dilihat dari 
rata-rata skor kemampuan evaluasi matematis, yaitu 58,3774 masih belum memuaskan. Berdasarkan hasil 
observasi, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini. 

Jumlah mahasiswa di kelas eksperimen yang tergolong kelas besar (53 mahasiswa), sehingga ada 
kesulitan untuk mengelola kelas. Kesulitan ini muncul ketika mengkondisikan untuk melakukan diskusi 
kelompok. Pada pertemuan pertama lebih dari 50% mahasiswa yang lebih mengobrol dari pada 
mendiskusikan materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Akibatnya, pembelajaran dengan 
pendekatan open-ended kurang berjalan maksimal. Akan tetapi, pada pertemuan berikutnya mahasiswa 
sudah terkondisikan dengan baik, walaupun masih ada yang mengobrol. 

Mahasiswa sebelumnya tidak terbiasa dengan masalah-masalah open-ended, sehingga pada pertemuan 
pertama banyak yang merasa kebingungan. Selain itu, sebagian mahasiswa masih ragu-ragu dalam 
mengungkapkan pendapat, apalagi jika pendapat tersebut berbeda dengan teman yang lain. 

30 % mahasiswa di kelas ekperimen ini merupakan mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah ini tahun 
sebelumnya (mengulang). Keadaan ini membuat kondisi kurang nyaman ketika proses pembelajaran 
(terutama ketika diskusi dan presentasi) karena mahasiswa tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. 
Selain itu, mahasiswa yang mengulang tersebut, motivasi belajarnya kurang maksimal. 

Karakteristik materi pembelajaran yang membutuhkan prasyarat mata kuliah sebelumnya. Akan 
tetapi, kebanyakan mahasiswa sudah lupa mater-materi prasyarat tersebut, sehingga dosen harus 
mengulas kembali materi prasyarat tersebut. Akibatnya, waktu yang digunakan untuk pembelajaran 
berkurang, padahal pendekatan open-ended membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 
direct instruction.  

IV. Simpulan dan Saran 
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang disajikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah pendekatan open-ended lebih baik dibandingkan direct instruction 
dalam mengembangkan kemampuan evaluasi matematis mahasiswa semester genap tahun akademik 
2014/2015 Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada mata 
kuliah metode numerik. 
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