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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : meningkatkan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika melalui Open Ended Approach. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas X Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR) 3 SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo sebanyak 40 siswa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model 

alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 

selama proses pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatkan 

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator-indikator, yaitu: Siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru dari 12,5% 

menjadi 40%, siswa yang mampu untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi 

yang telah dipelajari dari 10% menjadi 45%, dan siswa yang aktif pada saat kegiatan 

belajar mengajar dari 17,5% menjadi 62,5%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas siswa dengan menerapkan Open Ended Approach mengalami peningkatan. 

Kata kunci : Open Ended Approach, kreativitas, matematika 

 

Pendahuluan 

Keberadaan guru dan siswa merupakan dua faktor yang sangat penting dimana 

diantara keduanya saling berkaitan. Kegiatan mengajar guru dapat mempengaruhi tingkat 

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika, karena dalam proses 

pembelajaran guru mempunyai peran penting dalam memberikan ilmu kepada anak 

didiknya. Salah satu masalah yang dihadapi guru dalam menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar adalah bagaimana menimbulkan aktivitas dan keaktifan dalam diri siswa 

untuk dapat belajar secara efektif sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika.  



Dalam kegiatan pembelajaran, matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang sulit dipahami oleh siswa dan matematika juga merupakan mata pelajaran yang 

kurang diminati oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran 

matematika diperlukan suatu metode mengajar yang bervariasi. Artinya, untuk setiap 

pokok bahasan tidak harus menggunakan metode pembelajaran yang sama, karena suatu 

metode pembelajaran tertentu dapat diterapkan pada satu pokok bahasan, tetapi tidak 

untuk pokok bahasan yang lain. 

Rendahnya kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain siswa, guru, media pembelajaran 

dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  Faktor pertama penyebab rendahnya 

kreativitas dalam memecahkan masalah adalah siswa. Pada saat kegiatan belajar mengajar 

siswa cenderung pasif, selain itu pada saat mengerjakan soal latihan siswa selalu 

menggunakan cara penyelesaian yang dicontohkan oleh guru sehingga dalam hal ini siswa 

belum bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah. 

Faktor yang mempengaruhi rendahnya kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah yaitu media pembelajaran. Hujair AH. Sanaky (2009: 3) mengungkapkan media 

pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Sehingga, jika media pembelajaran yang sedikit dapat menghambat 

proses belajar mengajar. Dalam hal ini siswa yang kurang antusias akan cepat merasa 

bosan karena tidak adanya media pembelajaran yang menarik. Sehingga akan berpengaruh 

pada kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Faktor dominan penyebab rendahnya kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah di kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah guru dan strategi 

pembelajaran yang digunakan. Hal ini disebabkan tidak semua strategi pembelajaran yang 

dipilih oleh guru dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah. Salah 

satu cara untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan merubah kegiatan-

kegiatan belajar yang hanya berpusat pada guru menjadi kegiatan belajar yang berpusat 

pada siswa. Dalam hal ini pemilihan strategi pembelajaran sangat penting karena akan 

menentukan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran matematika 

yaitu melalui Open Ended Approach. Oleh karena itu, perlu diadakannya penelitian 

tindakan kelas untuk membuktikan bahwa melalui Open Ended Approach dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika. 



Erman Suherman, dkk (2003: 123) mengungkapkan bahwa Open Ended Approach 

merupakan problem yang diformulasikan memiliki multijawaban yang benar. Open Ended 

Approach memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan 

baru dalam memecahkan masalah matematika. Artinya, siswa tidak hanya pasif menirukan 

cara yang dicontohkan guru. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan lebih dalam untuk  

menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika secara menyeluruh. Siswa 

terlibat lebih aktif dalam menggunakan potensi pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

dimiliki sebelumnya. 

Rumusan Masalah 

Adakah peningkatan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika 

setelah dilakukan pembelajaran dengan Open Ended Approach di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika melalui Open Ended Approach. 

Kajian Pustaka 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1997: 250) berarti mempunyai pengaruh atau akibat, dapat membawa hasil terhadap suatu 

tindakan tertentu. Selain itu bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan 

hasil yang memuaskan. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

ingin dicapai. Hidayat (1986) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

makin besar target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Berdasarkan pendapat 

tersebut, efektivitas dalam penelitian ini adalah sebagai ukuran yang harus dicapai melalui 

tindakan tertentu. Selain itu efektivitas merupakan hal yang mempunyai pengaruh atau 

akibat terhadap suatu usaha.  

Menurut Erman Suherman dkk (2004: 123) Open Ended Approach merupakan 

problem yang diformulasikan memiliki multijawaban yang benar. Contoh penerapan 

problem open ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta 

mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab 

permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban (hasil) akhir. Siswa 

dihadapkan dengan problem open ended tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan 

jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. 

Dengan demikian bukanlah hanya ada satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan 



jawaban, namun beberapa atau banyak. Sifat “keterbukaan” dari problem itu dikatakan 

hilang apabila guru hanya mengajukan satu alternatif cara dalam menjawab permasalahan. 

Menurut Shigeru Shimada (1998: 1) “ In the teaching method that we call an open 

ended approach an incomplete problem is presented first. the lesson then proceeds by 

using many correct answer to the given problem to provide experience in finding 

something new in the process. this can be done through combining students own 

knowledge, skills, or ways of thinking that have previously been learned”. Dalam metode 

pembelajaran yang kita sebut pendekatan terbuka, kita harus menyajikan permasalahan 

yang belum lengkap terlebih dahulu. Proses pembelajaran menggunakan multijawaban 

benar untuk memberikan pengalaman dalam menemukan sesuatu yang baru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui menggabungkan pengetahuan yang dimiliki 

oleh siswa, keterampilan, atau cara berpikir yang sebelumnya telah dipelajari. 

David A. Jacobsen, dkk (2009: 180) mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

terbuka sering dianggap sebagai pertanyaan yang memiliki lebih dari satu kemungkinan 

solusi yang benar. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Open Ended 

Approach merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki jawaban benar lebih dari satu.  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan 

penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan peneliti untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian ini bercirikan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus dalam bentuk siklus-siklus. 

Tempat penelitian adalah SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo. Penelitian ini 

dilaksanakan selama lima bulan mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 

2013. Subjek dalam penelitian ini terbagai menjadi dua, yaitu: (1) subjek pemberi tindakan 

adalah peneliti dan guru kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah Sukoharjo, dan (2) subjek 

penerima tindakan adalah siswa kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah Sukoharjo. 

Rancangan penelitian ini terdiri dari tujuh tahap, yaitu:  

I. Dialog Awal 

Dialog awal dilakukan oleh peneliti dan guru matematika kelas X TKR 3 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dalam dialog awal ini, peneliti dan guru 

matematika melakukan pengenalan, penyatuan ide, dan berdiskusi membahas 

masalah dan cara-cara peningkatan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 



matematika. Dialog membicarakan strategi yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran matematika agar dapat meningkatkan  kreativitas siswa. Dalam 

mengatasi masalah tersebut peneliti dan guru matematika menyetujui menggunakan 

Open Ended Approach utuk meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. 

Dialog awal mendiskusikan mengenai permasalahan yang terjadi pada proses 

pembelajaran terutama berkaitan dengan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan siswa untuk 

menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah 

matematika, kurangnya kemampuan siswa untuk melihat hubungan-hubungan baru 

antara materi yang telah dipelajari, dan kurangnya aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran matematika. Selain itu, peneliti dan guru matematika telah sepakat 

bahwa kelas X TKR 3 akan digunakan sebagai kelas penelitian. 

II. Perencanaan Tindakan Kelas 

a. Identifikasi Masalah 

Idetifikasi masalah berdasarkan dialog awal yang dilakukan oleh peneliti 

dan guru matematika, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan siswa 

terutama yang berhubungan dengan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah. Masalah tersebut antara lain yaitu rendahnya kreativitas siswa yang 

meliputi kurangnya:  

1) Kemampuan siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat 

diterapkan dalam memecahkan masalah matematika (12.5%). 

2) Kemampuan siswa untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi    

    yang telah dipelajari (10%). 

3) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika (17.5%). 

b. Perencanaan Solusi Masalah 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kreativitas siswa dalam   

memecahkan masalah matematika pada pembelajaran matematika yaitu melalui  

Open Ended Approach. 

 

 



III. Pelaksaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan perencanaan tindakan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Ada kemungkinan rencana tidak dapat terlaksana 

sebagaimana yang telah direncanakan, hal ini dikarenakan adanya kendala yang 

mungkin terjadi pada saat tahap pelaksanaan berlangsung. Pada tahap ini guru 

melaksanakan pembelajaran berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang telah dibuat dengan menggunakan Open Ended Approach pada kelas X TKR 3 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

IV. Observasi dan Monitoring 

Menurut Arikunto (1989: 128) observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Observasi dan monitoring dilakukan dengan 

mengamati hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan terhadap siswa. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung peneliti mengamati dan menyimpulkan data 

tentang kejadian yang terjadi di kelas baik pada guru, siswa maupun situasi kelas. 

Kegiatan observasi tersebut dilakukan oleh peneliti dengan dibekali pedoman 

observasi dan catatan lapangan. Selain itu, peneliti juga mencatat semua kegiatan 

yang dilakukan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Waktu observasi 

dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran matematika kelas X TRK 3 SMK 

Muhammadiyah 1Sukoharjo. 

V. Refleksi 

Refleksi merupakan suatu upaya untuk mengingat kembali suatu tindakan 

yang telah dicatat oleh observer. Selain itu, refleksi berusaha memahami proses, 

masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi.  

Pada tahap refleksi, peneliti dan guru matematika mendiskusikan tentang 

hasil tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi dilakukan pada akhir 

pembelajaran di kelas atau dengan dialog informal antara peneliti dan guru 

matematika. 

  



VI. Evaluasi 

Evaluasi hasil penelitian dilakukan untuk mengkaji hasil pelaksanaan 

observasi dan refleksi pada setiap tindakan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya 

menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian tindakan. Evaluasi diarahkan pada 

penemuan bukti-bukti dari peningkatan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika setelah dilakukan tindakan melalui Open Ended Approach pada 

kelas X TKR 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

VII. Penyimpulan 

Penyimpulan merupakan pengambilan inti dari data yang disajikan dalam 

bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, padat dan bermakna. Hasil dari 

penelitian tersebut berupa peningkatan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

mtematika. 

Hasil dan Pembahasan  

Data sebelum dan setelah diadakan tindakan pada penelitian tindakan ini dapat 

dilihat pada Tabel I dibawah ini: 

Tabel I 

Data Peningkatan Kreativitas Siswa 

No Indikator 

Kreativitas Siswa 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II Putaran III 

1. Menciptakan 

sesuatu yang baru 

5 siswa 

(12.5%) 

7 siswa 

(17.5%) 

11 siswa 

(27.5%) 

16 siswa 

(40%) 

2. Melihat hubungan-

hubungan baru 

antara materi yang 

telah dipelajari 

4 siswa 

(10%) 

8 siswa 

(20%) 

12 siswa 

(30%) 

18 siswa 

(45%) 

3. Keaktifan siswa 

pada saat kegiatan 

belajar mengajar 

7 siswa 

(17.5%) 

12 siswa 

(30%) 

17 siswa 

(42.5%) 

25 siswa 

(62.5%) 

 

 



Dari Tabel I tampak bahwa kreativitas diamati dari tiga indikator yaitu 

kemampuan siswa dalam menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterapkan dalam 

memecahkan masalah matematika, kemampuan siswa dalam melihat hubungan-hubungan 

baru antara materi yang telah dipelajari, dan keaktifan siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar. Observasi awal sebelum tindakan di kelas X TKR 3 diperoleh data siswa yang 

mampu menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan 

masalah matematika sebanyak 5 siswa (12.5%), siswa yang mampu melihat hubungan-

hubungan baru antara materi yang telah dipelajari sebanyak 4 siswa (10%) dan siswa yang 

aktif pada saat kegiatan belajar mengajar sebanyak 7 siswa (17.5%). Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika masih 

rendah.  

Pada tindakan kelas putaran I kreativitas siswa sudah mengalami peningkatan. 

Siswa sudah menampakkan kretivitas dalam memecahkan masalah matematika walaupun 

hanya sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari data kreativitas siswa pada tindakan kelas 

putaran I dengan rincian: siswa yang mampu menciptakan sesuatu yang baru sebanyak 7 

siswa (17.5%), siswa yang mampu untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi 

yang telah dipelajari sebanyak 8 siswa (20%), dan siswa yang aktif pada saat kegiatan 

belajar mengajar sebanyak 12 siswa (30%). 

Pada tindakan kelas putaran II kreativitas siswa sudah cukup bagus. Siswa sudah 

menampakkan kreativitas dalam memecahkan masalah matematika. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data kreativitas siswa pada tindakan kelas putaran II dengan rincian: siswa 

yang mampu menciptakan sesuatu yang baru sebanyak 11 siswa (27.5%), siswa yang 

mampu untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi yang telah dipelajari 

sebanyak 12 siswa (30%), dan siswa yang aktif pada saat kegiatan belajar mengajar 

sebanyak 17 siswa (42.5%). 

Pada tindakan kelas putaran III kreativitas siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan. Kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika pada tindakan kelas 

putaran III diperoleh rincian: siswa yang mampu menciptakan sesuatu yang baru sebanyak 

16 siswa (40%), siswa yang mampu untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi 

yang telah dipelajari sebanyak 18 siswa (45%), dan siswa yang aktif pada saat kegiatan 

belajar mengajar sebanyak 25 siswa (62.5%).  

 



Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari data hasil 

tindakan kelas. Siswa yang mampu menciptakan sesuatu yang baru sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 5 siswa (12.5%), setelah dilakukan tindakan pada putaran I menjadi 7 

siswa (17.5%), pada putaran II menjadi 11 siswa (27.5%), dan pada putaran III meningkat 

menjadi 16 siswa (40%). 

Adanya peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. 

Siswa yang mampu melihat hubungan-hubungan baru antara materi yang telah dipelajari 

sebelum dilakukan tindakan sebanyak 4 siswa (10%), setelah dilakukan tindakan pada 

putaran I menjadi 8 siswa (20%), pada putaran II menjadi 12 siswa (30%), dan pada 

putaran III meningkat menjadi 18 siswa (45%). 

Adanya peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. 

Keaktifan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar sebelum dilakukan tindakan sebanyak 

7 siswa (17,5%), setelah dilakukan tindakan pada putaran I menjadi 12 siswa (30%), pada 

putaran II menjadi 17 siswa (42,5%), dan pada putaran III meningkat menjadi 25 siswa 

(62,5%). 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka diajukan sejumlah saran 

sebagai berikut:  

1. Terhadap kepala sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hendaknya kepala 

sekolah menindaklanjuti penerapan Open Ended Approach dalam proses 

pembelajaran. Kepala sekolah menganjurkan kepada guru untuk menerapkan 

Open Ended Approach dalam kegiatan belajar  mengajar. 

2. Terhadap guru matematika 

Guru hendaknya menerapkan Open Ended Approach  dalam proses 

pembelajaran. Open Ended Approach diharapkan proses pembelajaran akan 

lebih menarik, menyenangkan, dan siswa tidak bosan maupun jenuh selama 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

3. Terhadap siswa 

Siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan guru agar 

proses pembelajaran terasa nyaman dan menyenangkan. Dengan Open Ended 

Approach siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 



sehingga berdampak pada meningkatnya kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. 

4. Terhadap peneliti berikutnya 

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian pada hal – 

hal yang belum dicapai secara maksimal dalam meningkatkan kreativitas siswa 

dalam memecahkan masalah matematika. Jadi penerapan Open Ended 

Approach  belum maksimal dan masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan perbaikan agar proses pembelajaran di sekolah di masa 

mendatang dapat berjalan lebih baik tanpa hambatan dan lebih bermutu 

sehingga menghasilkan lulusan yang handal. 
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