
SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-149 

 

Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik 

Mahasiswa PGSD melalui Pendekatan Open Ended  
Arlina Yuza 

Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Bung Hatta 

Jln.Sumatera, Ulak Karang Padang 

arlinayuza@gmail.com 

 
Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematik mahasiswa PGSD Universitas Bung Hatta. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematik 

mahasiswa selama diterapkannya pendekatan Open-Ended pada perkuliahan 

Pembelajaran Matematika II. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

terdiri dari 2 siklus. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa kelas IVb program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta yang berjumlah 41 

orang. Instrumen penelitian ini adalah lembar penilaian kinerja dosen, dan tes hasil 

belajar berupa soal kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah matematikpun mengalami peningkatan dari  58,54% pada siklus I menjadi 

80,49% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematik mahasiswa PGSD. 

Kata kunci: open-ended, pemecahan masalah 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi sejatinya menuntut pendidik memberikan pengalaman belajar 

kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut dapat memiliki kemampuan yang dapat digunakan di 

dunia kerja. Kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan dunia 

kerja saat ini. Namun kemampuan tersebut jarang diasah oleh pendidik karena perkuliahan hanya bersifat 

transfer ilmu saja. Hal demikianlah yang menyebabkan kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan 

dalam menguasai konsep matematika dikarenakan oleh kemampuan berfikirnya yang masih terbatas pada 

objek-objek kongkrit saja.  

Perkuliahan Pembelajaran Matematika II merupakan mata kuliah yang berikan kepada 

mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta yang mengharapkan mahasiswanya untuk dapat terampil dalam 

merencanakan serta mampu melaksanakan pembelajaran matematika kelas IV,V, dan VI di Sekolah 

Dasar. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah sifat- sifat operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan, desimal dan lambang bilangan romawi, pengukuran waktu, panjang, sudut, jarak dan kecepatan, 

kesebangunan, simetri dan pencerminan serta sistim koordinat, keliling dan luas bangun datar sederhana 

(jajargenjang, segitiga, trapezium, dan layang-layang), jaring-jaring balok dan kubus dan volume bangun 

ruang (kubus dan balok). Mata kuliah ini seharusnya menuntut kreativitas dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. Namun berdasarkan pengalaman mengajar pada perkuliahan pembelajaran 

matematika, kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa masih terlihat tergolong rendah.  

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa dapat dilihat ketika mereka 

menyelesaikan soal ”Luas SD Sabbihisma 4.800 m
2
. Sekolah tersebut terdiri atas gedung tempat belajar 

seluas 38 are, 60.000 dm
2
 lapangan olahraga dan sisanya kebun sekolah. Luas kebun sekolah tersebut 

adalah ... dam
2
”. Mahasiswa  belum mampu merencanakan, memahami masalah, menyelesaikan 

permasalahan dan melakukan pengecekan kembali. Mahasiswa cenderung menyelesaikan soal dengan  

tidak menuliskan diketahui, ditanya dan kebanyakan memberikan jawaban salah. Mereka tidak 

memahami maksud dari soal yang diberikan. Kebanyakan mahasiswa tidak mampu membuat kalimat 
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matematika dari persoalan yang ada. Ini diduga karena mereka tidak dibiasakan menyelesaian soal yang 

menuntut kemampuan pemecahan masalah. Ini juga diduga cara mereka mendapatkan konsep materi 

tersebut di jenjang pendidikan sebelumnya. Mereka tidak menemukan sendiri konsep matematika di 

jenjang pendidikan sebelumnya.  

Selain pengamatan secara langsung pada pembelajaran, rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah mahasiswa juga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa baik dari 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 

2017 tersebut diperoleh informasi bahwa mereka sejak duduk di bangku sekolah tidak dibiasakan oleh 

guru mendapatkan suatu konsep dengan cara menemukan sendiri. Guru cenderung mengajarkan mereka 

dengan istilah CBSA. Istilah yang digunakan mereka yang artinya berbeda dengan arti sebenarnya. 

Mereka memberi kepanjangan CBSA tersebut menjadi “catat buku sampai habis”. Guru mereka 

cenderung aktif dan akibatnya peserta didik menjadi pasif dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga 

tidak dibiasakan memakan soal yang menuntut penyelesaian pemecahan masalah.  

Untuk memperkuat data mengenai rendahnya kemampuan pemecahan masalah, maka dilakukan 

studi dokumentasi terhadap hasil ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika II pada tahun 

sebelumnya. Berdasarkan nilai akhir semester mata kuliah tersebut pada Tahun Akademik 2015/2016 

diperoleh data bahwa dari 165 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut pada semester 

genap diidapatkan sebanyak 7 orang mahasiswa ( 4,24%) mendapat nilai A, 10 orang mahasiswa (6,06 %) 

mendapat nilai A-, 12 orang mahasiswa (7,27%) mendapat nilai B+, 20 orang mahasiswa (12,12%) 

mendapat nilai B, 28 orang mahasiswa (16,97%) mendapat nilai B-, 24 orang mahasiswa (14,54%) 

mendapat nilai C+, 49 orang mahasiswa (29,70 %) mendapat nilai C, 9 orang mahasiswa (5,45%) 

mendapat nilai D, dan 6 orang mahasiswa (3,64%) mendapat nilai E.  

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai ujian mahasiswa cenderung berada nilai di bawah 

B-. Ini artinya perlu suatu solusi untuk mengatasi permasalan tersebut. Sudah ada beberapa usaha yang 

dilakukan, seperti pembentukan kelompok, menerapkan pendekatan realistik, dan lain-lain. Namun usaha 

tersebut  belum memberikan hasil yang diharapkan.  

 Melihat beberapa permasalahan di atas, maka salah upaya yang dilakukan adalah dengan 

menerapkan pendekatan Open-Ended pada Perkuliahan Pembelajaran Matematika II di kelas 4b Prodi 

PGSD Universitas Bung Hatta. Pembelajaran dengan problem (masalah) terbuka adalah pembelajaran 

yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan  berbagai cara (flexibility) dan solusinya juga bisa 

beragam (multijawab, fluency). Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, 

kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Peserta didik dituntut 

untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh 

jawaban siswa yang baragam. Selanjutnya mereka juga di minta untuk menjelaskan proses mencapai 

jawaban tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk 

yang akan membentuk pola pikir, keterpaduan, keterbukaan, dan ragam berpikir [1]. 

Dalam hal menentukan masalah yang akan dijadikan landasan pembelajaran, masalah tersebut 

haruslah bersifat konstektual, kaya makna secara matematik (gunakan diagram, gambar, tabel),dan 

dikembangkan berdasarkan kemampuan berpikir peserta didik serta dikaitkan dengan materi selanjutnya, 

dan melakukan persiapan rencana bimbingan (sedikit demi sedikit dilepas mandiri) [1]”. Masalah yang 

disajikan haruslah mengandung penyelesaian yang sifatnya tidak rutin. Dengan masalah yang diberikan 

dan dengan penyelesaian secara terbuka akan membawa peserta didik dapat menjawab permasalahan 

dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang yang benar. Hal ini akan mengundang 

potensi intelektual dan pengalaman mereka dalam proses menemukan sesuatu yang baru.  

Ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan open ended ,diantaranya: 1) konteks dan 

pengalaman merupakan hal penting untuk dipahami. Pembelajaran akan sangat efektif jika ia melibatkan 

pengalaman yang kaya dan kongret yang dengannya siswa dapat menjumpai, membentuk, dan mengubah 

teori-teorinya secara praktis di lapangan; 2) pemahaman harus dimediasi secara individual: siswa menilai 

apa, kapan, dan bagaimana pembelajaran terjadi; 3) meningkatkan proses kognitif sering kali lebih 

penting daripada menciptakan produk-produk pembelajaran; 4) pengalaman lebih berharga daripada 
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hanya sekedar pengetahuan: lingkungan pembelajaran yang open-ended harus menenggelamkan peserta 

didik dalam pengalaman-pengalaman yang dapat melejitkan pemahaman mereka melalui eksplorasi, 

manipulasi dan kesempatan untuk memahami suatu gagasan daripada sekedar melalui pengajaran 

langsung; 5) proses-proses pembelajaran yang berbeda secara kualitatif sering kali mengharuskan 

metode-metode yang juga berbeda secara kualitatif: berfokus pada skil-skil pemecahan masalah dalam 

konteks yang autentik serta memberi kesempatan untuk eksplorasi dan pembangunan teori [2]. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dikatakan perkuliahan dengan menggunakan 

pendekatan Open Ended dalah cara penyajian masalah atau materi ajar secara tebuka sesuai dengan 

kemampuan berpikir peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan berbagai pemecahan yang beragam. Adapun langkah-langkah atau sintak dari 

tipe pembelajaran dengan problem terbuka [1] adalah 1) menyajikan masalah, menyajikan atau 

memaparkan masalah-masalah secara terbuka dan sebanyak-banyak yang akan dibahas dalam proses 

belajar mengajar; 2) pengorganisasian, pengorganisasian dilakukan kedalam beberapa kelompok 

berdasarkan jenis atau bentuk dari masalah itu sendiri; 3) pembelajaran, yaitu mengkaji dan menggali 

masalah-masalah yang telah diorganisasikan; 4) perhatikan dan catat respon siswa,guru memperhatikan 

bagaimana perhatian dan respon siswa terhadap masalah tersebut; 5) bimbingan dan pengarahan, guru 

memberikan bimbingan dan arahan seperlunya dalam proses pembelajaran ketika siswa sedang menelaah 

dan mengkaji masalah yang diajukan; 6) membuat kesimpulan.  

Hal yang hampir sama diungkapkan [2] yaitu 1) menghadapkan siswa pada problem terbuka 

dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi; 2) membimbing siswa untuk 

menemukan pola dalam mengkontruksi permasalahannya sendiri; 3) membiarkan siswa memecahkan 

masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam; 4) meminta siswa untuk menyajikan 

temuannya.  

Berdasarkan langkah-langkah di atas maka dapat diketahui kelebihan pendekatan ini yaitu dapat 

melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi-interaksi, 

keterbukaan dan sosialisasi serta dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan. Penerapan pendekatan ini, yaitu dengan menyajikan masalah secara terbuka. Penyelesaian 

dari masalah ini bisa beragam sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. 

 Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Mahasiswa PGSD melalui Pendekatan Open 

Ended”.  Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan judul yang diteliti, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimana kah peningkatan hasil belajar berupa kemampuan pemecahan masalah 

matematik mahasiswa PGSD Universitas Bung Hatta khususnya kelas 4b pada perkuliahan pembelajaran 

Matematika II melalui penerapan pendekatan Open Ended?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa PGSD Universitas 

Bung Hatta khususnya kelas 4b pada mata kuliah Pembelajaran Matematika II  melalui penerapan 

pendekatan Open Ended. 

 Berdasarkan paparan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 1) secara teoritis, penelitian ini dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa karena  pendekatan ini akan 

menuntut mahasiswa untuk berfikir kreatif untuk memecahkan masalah yang diberikan. 2) Secara Praktis, 

penelitian ini dapat memberikan dampak terhadap perkuliahan, mahasiswa, instansi, dan peneliti lain 

yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi pedoman untuk melakukan penelitian pada variabel yang 

lain dengan menggunakan pendekatan open ended tersebut.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research 

(CAR) yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan 
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yang dilakukan oleh siswa [3]. Penelitian PTK bersifat reflektif dan memilih langkah tindakan terdiri dari 

studi pendahuluan, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Penelitian ini dilakukan di kelas sendiri yaitu kelas perkuliahan pembelajaran matematika II 

dengan subjek berjumlah 41 orang yang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Subjek 

tersebut adalah mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan Universitas Bung Hatta. Kampus ini berlokasi di jalan By Pass, Aie Pacah, Padang dan 

terletak sangat strategis karena berada di depan kantor Walikota Padang. 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap TA 2016/2017, dengan pelaksanaan penelitian 

sebanyak 2 siklus. Prosedur penelitian ini terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. langkah-langkah pembelajaran yang dilaksakan pada perkuliahan pembelajaran 

matematika II adalah: 1) menyajikan masalah secara terbuka yang akan dibahas sesuai dengan materi, 2) 

membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan masalah berdasarkan jenis atau bentuk masalah itu 

sendiri; 3) membiarkan mahasiswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban 

yang beragam; 4) memperhatikan baik buruknya respon mahasiswa terhadap masalah yang diberikan; 5) 

memberikan bimbingan dan arahan seperlunya dalam proses pembelajaran ketika mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam pemecahan masalah; 6) meminta mahasiswa untuk menyajikan temuannya; 7) Dari hasil 

temuan, dosen menyampaikan materi yang akan dipelajari; 8) membuat kesimpulan bersama mahasiswa 

sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran masalah terbuka. 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila 80% dari jumlah mahasiswa telah mencapai nilai 

KKM. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Data 

Hasil data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari lembar penilaian Kinerja Dosen 

dalam Pelaksanaan Pembelajaran dan tes akhir siklus. Observer pada penelitian ini adalah dosen prodi 

PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta.  

 

1. Penilaian Kinerja Dosen 

Penilaian kinerja dosen pada penelitian ini adalah diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas dosen 

selama menerapkan perkuliahan dengan pendekatan open ended di kelas IVb prodi PGSD FKIP 

Universitas Bung Hatta. Lembar pengamatan aktivitas dosen menjadi hal yang penting dalam melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas. Hal ini dikarenakan PTK bertujuan untuk peningkatan, perbaikan, atau 

perubahan yang lebih baik terhadap apa yang dilaksanakan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan bahwa 

PTK adalah suatu kajian yang bersifat refleksif oleh dosen yang kegiatan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan serta untuk memperbaiki 

kondisi-kondisi pada pembelajaran [5].  

Lembar pengamatan aktivitas dosen berisikan semua kegaiatan yang harus dilakukan dosen sesuai 

dengan rancangan pelaksanaan perkuliahan dengan pendekatan Open ended. Kegiatan tersebut dimulai 

dari kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. Secara umum,berikut aktivitas dosen yang diamati 

oleh observer; 1) kegiatan pendahuluan; dosen membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran mahasiswa diportal, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pelajaran dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari secara garis besar, memotivasi mahasiswa dengan 

memberikan penjelasan mengenai pentinngnya mempelajari materi yang akan dibahas dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa; 2) kegiatan inti; dosen 

menyajikan masalah kepada mahasiswa melalui lembar kerja yang dibagikan, membagi mahasiswa 

kedalam beberapa kelompok, dosen memberi waktu kepada siswa untuk memecahkan masalah pada 

lembar kerja, dosen mengamati respon mahasiswa, dosen membantu dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, dosen mengumpulkan semua lembar kerja dan 

meminta kelompok menampilkan hasil kerjan di depan kelas, dosen membahas materi, dosen memberi 

kesempatan bertanya kepada mahasiswa mengenai materi yang kurang dipahami ; 3) kegiatan penutup; 
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dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan materi pertemuan, dosen menugaskan mahasiswa 

menyelesaikan soal (secara individu) sebagai tugas di rumah.  

Data tentang peningkatan pengelolaan pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan 

open ended di kelas IVb prodi PGSD Universitas Bung Hatta dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persentase Penilaian Kinerja Dosen pada Siklus I dan Siklus II 

Siklus Rata-rata Per Siklus 

I 74,26% 

II 86,00% 

Rata-rata persentase 80,13% 

Target 80,00% 

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada perkuliahan 

pembelajaran matematika II dikatakan baik, karena dapat dilihat pada rata-rata persentase kinerja dosen 

yaitu 80,13%.  

 

2. Hasil belajar berupa kemampuan pemecahan masalah 

Indikator kemampuan pemecahan masalah pada penelitian ini adalah 1) menunjukkan 

pemahaman masalah, 2) mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah serta mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, 3) menerapkan strategi 

pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal, 4) memeriksa kembali perhitungan serta memberikan 

kesimpulan dari apa yang diperoleh. Indikator tersebut merupakan modifikasi dari indikator yang 

ditetapkan [6]. 

 

Pada siklus I, ketuntasan hasil belajar dilihat setelah diadakan tes akhir siklus. Mahasiswa yang 

tuntas belajar baru mencapai 58,54% dari semua mahasiswa yang mengikuti tes dan belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Ini artinya, hasil belajar berupa 

kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 80 

%. Belum tercapainya indikator keberhasilan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya 

adalah karena mahasiswa belum terbiasa mengerjakan soal yang mengasah kemampuan pemecahan 

masalah mereka. Pada siklus II, mahasiswa yang mencapai KKM adalah 80,49%. Ini artinya, pendekatan 

open ended pada perkuliahan pembelajaran matematika II telah berhasil dan penelitian dihentikan pada 

siklus II.  

 

b. Pembahasan 

Pendekatan open ended dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena pendekatan ini 

mengharuskan pembelajaran diawali dengan menyajikan permasalahan dengan berbagai cara dan 

solusinya juga bisa beragam. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kognitif tinggi, 

kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan dan sosialisasi. Penggunaan pendekatan open ended 

dalam penelitian ini membuat mahasiswa lebih berani mengungkapkan ide-idenya, lebih memanfaatkan 

lingkungan sekitarnya untuk menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapi. Gambaran 

pembelajaran pada setiap siklus dapat diihat pada uraian berikut:  

Pada siklus I pertemuan 1, dengan materi jaring-jaring kubus, kegiatan awal perkuliahan dimulai 

dengan  mengkondisikan kelas, mengecek kehadiran mahasiswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada pertemuan pertama ini tidak ditemui mahasiswa yang tidak hadir pada perkuliahan. Dengan arti 

kata, seluruh mahasiswa mengikuti perkuliahan.  Sebelum masuk pada kegiatan inti, dosen mengingtakan 

kembali mengenai sifat-sifat bangun ruang sederhana yaitu kubus dan balok.  

Pada kegiatan inti, Dosen menggali pengetahuan mahasiswa mengenai jaring-jaring. Setelah mendapat 

beberapa informasi, perkuliahan dilanjutkan menyajikan masalah Open-ended pada lembar kerja. Setelah 

semua mahasiswa mendapatkan lembar kerja dan duduk pada kelompok yang dibentuk (pembentukan 

kelompok dilakukan secara heterogen). Setelah lembar kerja dibagikan, kemudian dosen memberi waktu 

kepada siswa untuk memecahkan masalah pada lembar kerja tersebut. Saat mahasiswa menyelesaikan 
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soal pada lembar kerja, dosen mengamati respon mahasiswa. Dengan bimbingan dosen mereka 

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pengerjaan kelompok tersebut, dari 5 kelompok yang dibentuk, 

hampir setiap kelompok terlihat agak kebingungan dalam menemukan bermacam bentuk jaring-jaring 

kubus.Pada saat kelompok mengalami kesulitan, dosen membantu dan membimbing kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. 

Setelah waktu yang diberikan telah habis, dosen mengumpulkan semua lembar kerja dan meminta 

kelompok menampilkan hasil kerjanya kedepan kelas. Saat diminta untuk menampilkan hasil kerja di 

depan kelas, ada dua kelompok yang mengacungkan tangan. Adapun kelompok tersebut adalah kelompok 

3 dan 4. Kelompok menempelkan hasil kerja kelompok mereka di atas kertas karton manila dan 

memajang karton tersebut pada papan tulis. Setelah menampilkan hasil kerja mereka, kelompok lain 

diminta untuk menanggapi. Dari jawaban mahasiswa, barulah dosen membahas materi mengenai jaring-

jaring bangun ruang (kubus) dengan menggunakan media kubus yang dibuat dari kertas karton.   

Pada saat menjelaskan materi pembelajaran terjadi interaksi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. 

Setelah menyampaikan materi jaring-jaring bangun ruang, dosen memberi kesempatan bertanya kepada 

mahasiswa mengenai materi yang kurang dipahami mahasiswa.  

Pada akhir pembelajaran, dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan materi pertemuan 1. 

Sebelum mengakhiri perkuliahan, mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikan soal (secara individu) 

sebagai tugas di rumah. Soal yang telah dirancang khusus oleh dosen sebagai pengasah kemampuan 

pemecahan masalah mahasisswa akan dikumpul pada pertemuan 2.  

Pada siklus I pertemuan 2, dengan materi jaring-jaring balok, kegiatan awal perkuliahan sama dengan 

pertemuan 1. Semua mahasiswa hadir pada perkuliahan. Sebelum masuk pada kegiatan inti, dosen 

menanyakan soal yang dikerjakan sebagai tugas rumah tersebut. Kebanyakan mahasiswa mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut. Hal ini dikarena mereka belum terbiasa dengan soal yang 

menuntut kemampuan pemecahan masalah.  

Pada kegiatan inti, sama halnya dengan pertemuan 1, perkuliahan dilanjutkan dengan memberikan 

permaslaahan yang tertuang pada lembar kerja. Mahasiswa dengan kelompok yang dibentuk, 

menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja tersebut. Saat mahasiswa menyelesaikan soal pada 

lembar kerja, dosen mengamati respon mahasiswa. Dalam pengerjaan kelompok tersebut, kebingungan 

mulai berkurang dari pertemuan pertama. Kebingungan mereka dapat segera diatasi setelah dosen 

memberikan arahan atau bimbingan.  

Setelah waktu yang diberikan telah habis, dosen mengumpulkan semua lembar kerja dan meminta 

kelompok menampilkan hasil kerjanya kedepan kelas. Saat diminta untuk menampilkan hasil kerja di 

depan kelas, ada dua kelompok yang mengacungkan tangan. Adapun kelompok tersebut adalah kelompok 

1 dan 4. Kelompok menempelkan hasil kerja kelompok mereka di atas kertas karton manila dan 

memajang karton tersebut pada papan tulis. Setelah menampilkan hasil kerja mereka, kelompok lain 

diminta untuk menanggapi. Dari jawaban mahasiswa, barulah dosen membahas materi mengenai jaring-

jaring bangun ruang (balok) dengan menggunakan media balok yang dibuat dari kertas karton.   

Pada saat menjelaskan materi pembelajaran terjadi interaksi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. 

Setelah menyampaikan materi jaring-jaring bangun ruang, dosen memberi kesempatan bertanya kepada 

mahasiswa mengenai materi yang kurang dipahami siswa.  

Pada akhir pembelajaran, dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan materi pertemuan 2. 

Sebelum mengakhiri perkuliahan, mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikan soal (secara individu) 

sebagai tugas di rumah. Soal yang telah dirancang khusus oleh dosen sebagai pengasah kemampuan 

pemecahan masalah mahasisswa akan dikumpul pada pertemuan 3. Pada akhir pertemuan 2 ini, 

mahasiswa diingatkan untuk mempelajari bahan perkuliahan pada pertemuan 1 dan 2 karena akan 

diselenggarakan tes akhir siklus pada pertemuan ketiga.  

Berdasarkan analisis data tes akhir siklus I, ketuntasan hasil belajar baru mencapai 58,54% . hal ini 

dikarenakan mahasiswa belum terbiasa dengan soal yang menuntut pemecahan masalah. Sehubunga 

dengan hal tersebut, maka perkuliahan dengan pendekatan open-ended  dilanjutkan pada siklus 2.  



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-155 

 

Pada siklus II pertemuan 1, dengan materi volume kubus, kegiatan awal perkuliahan dimulai dengan  

mengkondisikan kelas, mengecek kehadiran mahasiswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sama 

hal nya dengan pertemuan 1 dan 2 siklus 1, perkuliahan pada pertemuan 1 siklus 2 juga dihadiri oleh 

semua mahasiswa. Sebelum masuk pada kegiatan inti, dosen mengingatkan kembali tentang jaring-jaring 

kubus.   

Pada kegiatan inti, Dosen melakukan hal yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Bersama 

kelompoknya, mahasiswa melakukan bermacam penyelesaian untuk menemukan rumus volume kubus. 

Saat mahasiswa menyelesaikan soal pada lembar kerja, dosen mengamati respon mahasiswa. Dalam 

pengerjaan kelompok tersebut, dari 5 kelompok yang ada, kebingungan sedikit dijumpai pada kelompok. 

Setiap anggota kelompok berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada lembar kerja.  

Setelah waktu yang diberikan telah habis, dosen mengumpulkan semua lembar kerja dan meminta 

kelompok menampilkan hasil kerjanya kedepan kelas. Saat diminta untuk menampilkan hasil kerja di 

depan kelas, ada tiga kelompok yang mengacungkan tangan. Adapun kelompok tersebut adalah kelompok 

1, 3 dan 4. Kelompok menampilkan hasil kerja mereka di depan kelas dan mahasiswa lain diminta untuk 

menanggapi. Dari jawaban mahasiswa, barulah dosen membahas materi mengenai volume kubus.   

Pada akhir pembelajaran, dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan materi pertemuan 1. 

Sebelum mengakhiri perkuliahan, mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikan soal (secara individu) 

sebagai tugas di rumah. Soal yang telah dirancang khusus oleh dosen sebagai pengasah kemampuan 

pemecahan masalah mahasisswa akan dikumpul pada pertemuan 2.  

Pada siklus II pertemuan 2, dengan materi volume balok, kegiatan awal perkuliahan sama dengan 

pertemuan 1. Semua mahasiswa hadir pada perkuliahan. Sebelum masuk pada kegiatan inti, dosen 

menanyakan soal yang dikerjakan sebagai tugas rumah tersebut. Kebanyakan mahasiswa mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal tersebut. Hal ini dikarena mereka belum terbiasa dengan soal yang 

menuntut kemampuan pemecahan masalah.  

Pada kegiatan inti, sama halnya dengan pertemuan 1, perkuliahan dilanjutkan dengan memberikan 

permaslaahan yang tertuang pada lembar kerja. Mahasiswa dengan kelompok yang dibentuk, 

menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja tersebut. Saat mahasiswa menyelesaikan soal pada 

lembar kerja, dosen mengamati respon mahasiswa. Dalam pengerjaan kelompok tersebut, mahasiswa 

sudah nampak terbiasa menyelesaikan permasalah dari ulai mrencanakan sampai pada tahap 

penyelesaian.  

Setelah waktu yang diberikan telah habis, dosen mengumpulkan semua lembar kerja dan meminta 

kelompok menampilkan hasil kerjanya kedepan kelas. Saat diminta untuk menampilkan hasil kerja di 

depan kelas, semua kelompok yang mengacungkan tangan. Namun kesempatan mempresentasikan 

diminta kepada kelompok 2 dan 5.   

Pada akhir pembelajaran, dosen membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan materi pertemuan 2. 

Sebelum mengakhiri perkuliahan, mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikan soal (secara individu) 

sebagai tugas di rumah. Soal yang telah dirancang khusus oleh dosen sebagai pengasah kemampuan 

pemecahan masalah mahasisswa akan dikumpul pada pertemuan 3. Pada akhir pertemuan 2 ini, 

mahasiswa diingatkan untuk mempelajari bahan perkuliahan pada pertemuan 1 dan 2 karena akan 

diselenggarakan tes akhir siklus pada pertemuan ketiga. Berdasarkan analisis data tes akhir siklus II, 

ketuntasan hasil belajar sudah 80,49%. Ini artinya, penelitian dihentikan pada siklus 2.   

Dari hasil pengamatan selama penelitian diperoleh bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan open ended dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan nya melalui kegiatan 

yang dirancang pada LKS. Dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, siswa memahami 

permasalahan yang ada sehingga mereka dengan mudah memahami berbagai bentuk jaring-jaring kubus 

dan balok dan penemuan rumus volumenya.  

Berdasarkan hasil tes belajar berupa soal kemampuan pemecahan masalah,mahasiswa umumnya dapat 

memahami soal menyelesaikan soal dengan baik. Mereka dapat memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian berupa membuat ide dan tabel, menyelesaikan, dan mengecek kembali jawaban yang 

diberikan. Hal ini sesuai dengan solusi soal pemecahan masalah menurut Polya [4] yaitu memahami 
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masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah yang sesuai rencana, dan melakukan 

pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendekatan Open Ended dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa program studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar FKIP Universitas Bung Hatta pada mata kuliah Pembelajaran Matematika II. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan perkuliahan dengan pendekatan open ended dengan melihat 

kemampuan matematis lainnya.   

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1]Istarani, Ridwan, Muhammad. 2015. 50 Tipe, Strategi, dan Teknik Pembelajaran Kooperatif. Medan: Media Persada. 

[2]Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

[3]Arikunto, Suharsimi dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara.  

[4]Suherman,Erman;dkk.2002.Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: UPI. 

[5]Sudarsono,FX.2005.Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas.Jakarta: PAU-PPAI,Universitas Terbuka. 
[6]Sumarmo, Utari. 2003. Pengukuran Evaluasi dalam Pendidikan. Bandung: UPI 

 


