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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pendekatan Open- 

ended  terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh gender terhadap hasil 

belajar matematika, (3) interaksi antara pendekatan pembelajaran Open- ended 

dan gender terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini berjenis 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015. Sampel dari penelitian ini, kelas VIIE 

sebagai kelas eksperimen dengan 36 siswa dan kelas VIIF sebagai kelas kontrol 

dengan 36 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster 

Sampling (Area Sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan, analisis variansi 

dua jalan dengan sel sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 

menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas menggunakan metode 

Bartlett. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh pendekatan 

Open- ended terhadap hasil belajar siswa,dengan harga statistik uji    >       , 

yaitu 12,8 > 3,89. (2) tidak ada pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa, 

dengan harga statistik uji    <       , yaitu 2,88< 3,98. (3) tidak ada interaksi 

antara pendekatan pembelajaran dan gender terhadap hasil belajar siswa, dengan 

harga statistik uji     <       , yaitu 0,014 < 3,98. 

 

Kata Kunci: open- ended; gender; hasil belajar 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan 

kemampuan seseorang menuju kearah kemajuan dan peningkatan. Pendidikan 

dapat mengubah pola pikir seseorang untuk selalu melakukan inovasi dan 

perbaikan dalam segala aspek kehidupan kearah peningkatan kualitas diri. 

mailto:ticcaqueenz@gmail.com
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Pada pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari 

tujuan pendidikan yang akan dicapai. Menurut Yunita (2013: 9) salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan adalah dengan 

mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan 

kemampuan berpikir. Pengembangan kemampuan tersebut antara lain dapat 

dilakukan melalui matematika yang secara substansial dapat mendorong 

pengembangan berpikir siswa. 

Menurut Masykur (2007: 34) berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, 

ditemukan bahwa tingkat penguasaan peserta didik dalam matematika pada semua 

jenjang pendidikan masih sekitar 34%. Anggapan masyarakat di kalangan pelajar, 

matematika masih merupakan mata pelajaran sulit dan membingungkan untuk 

sebagian besar pelajar. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajari 

matematika karena merupakan sarana untuk memecahkan kehidupan sehari - hari. 

Belajar matematika harus merupakan belajar bermakna (W.Brownell 

dalam Suherman, 2003: 48). Belajar matematika dengan bermakna akan dicapai 

ketika siswa tidak hanya dituntut untuk latihan, menghafal, atau sekedar 

mengingat, melainkan siswa memperoleh pemahaman matematika melalui proses 

pembelajaran dimana siswa dapat aktif dalam berpikir dan memperoleh persepsi 

suatu konsep. Tidak terlibatnya siswa dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan 

siswa tidak dapat mengembangkan secara maksimal pola berpikir kreatif yang 

dimiliki, kurangnya pemahaman siswa dan hasil belajar yang diperoleh kurang 

memuaskan. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain minat, aktivitas, 

motivasi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan dan 

pendekatan belajar yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kurang 

tepat. 

Salah satu metode /pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar matematika siswa adalah pendekatan terbuka (open-ended approach). 

Dalam pendekatan open-ended siswa diberi kebebasan untuk menginvestigasi 

berbagai strategi dan cara yang diyakininya untuk menyelesaikan suatu masalah.  
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Suherman (2003: 124) mengemukakan bahwa yang menjadi pokok pikiran 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended adalah pembelajaran yang 

membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa sehingga 

mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui beberapa strategi. 

Keunggulan dari pendekatan ini antara lain (Suherman, 2003: 132): 

1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan ide. 

2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. 

3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon 

permasalahan dengan cara mereka sendiri. 

4. Siswa secara intrinsic termotivasi untuk memberikan bukti atau 

penjelasan. 

5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

Dari berbagai penelitian mengenai perbedaan kemampuan ditinjau dari 

segi gender, diperoleh hasil bahwa anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam 

kemampuan verbal, berpikir divergen verbal, dan dalam kecerdasan umum, 

sedangkan anak laki-laki melebihi anak perempuan dalam kemampuan kuantitatif 

dan visual spasial. Disamping itu anak perempuan pada umumnya mencapai nilai 

lebih tinggi pada tes prestasi , lebih sedikit mengulang kelas dan kurang 

menimbulkan masalah didalam kelas.(Munandar, 2009: 254-255). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

eksperimentasi pendekatan terbuka (open-ended approach) terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari segi gender. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Variabel 

terikatnya adalah hasil belajar matematika siswa dan variabel bebasnya adalah 

pendekatan pembelajaran Open- ended dan gender. Tempat penelitian di SMP 

Negeri 2 Ngemplak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan 
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Open- ended di kelas eksperimen siswa kelas VIIE dan Close- ended di kelas 

kontrol kelas VIIF. Kedua kelompok ini selanjutnya akan dilihat keberhasilannya 

berdasarkan jenis kelamin antara pendekatan Open- ended dan Close- ended. 

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster 

random sampling (Area Sampling). Teknik ini merupakan teknik yang digunakan 

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat 

luas. Cara teknik ini dengan mengundi kelas dari populasi penelitian. Dari 7 kelas 

yang ada diperoleh 2 kelas, yaitu kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kedua sebagai kelas kontrol. Sebelum diberikan perlakuan, yaitu praktik 

pengajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol harus diperhatikan kedua 

kelompok dalam keadaan seimbang atau tidak. Uji keseimbangan yang digunakan 

dengan menguji kesamaan dua variansi yang disebut Uji Matching. Sedangkan 

untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak 

maka dilakukan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. Uji homogenitas 

ini menggunakan metode Bartlett.  Serta dilakukan uji normalitas dengan taraf 

signifikansi 5% menggunakan metode Liliefors antara pendekatan Open-ended 

dan Close- ended. 

Perbedaan hasil belajar siswa diketahui melalui metode tes antara 

pendekatan Open- ended dan Close- ended. Sedangkan metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data nama siswa, nomor induk dan nilai UTS siswa. 

Soal item tes sebelumnya harus diuji validitas dan reliabilitas soal dan item tes. 

Untuk menghitung validitas tes hasil belajar matematika menggunakan rumus 

korelasi product moment yaitu: 

     
             

                         
 

Untuk menghitung reliabilitas tes dengan menggunakan rumus K-R. 20 

yaitu: 
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Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas 20 soal tes, instrument 

tersebut dinyatakan reliabel dengan hasil reliabilitas sedang, yaitu    = 0,545. 

Sedangkan untuk validitas soal peneliti sajikan pada Tabel 1 berikut ini: 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 5 item tidak valid dan 15 item valid. Hal ini 

berarti terdapat 15 soal yang nilai validitasnya lebih dari validitas tabel dengan 

subyek 35, yaitu 0,334. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah metode Lilliefors paada taraf signifikansi 5%. Dari perhitungan 

diperoleh hasil yang disajikan pada tabel 2  sebagai berikut: 

Hasil Normalitas Analisis Uji Normalitas 

Sumber                Taraf Signifikansi Keputusan 

Open- ended 0,107 0,147 0,05 Normal 

Close- ended 0,105 0,147 0,05 Normal 

Perempuan 0,143 0,147 0,05 Normal 

Laki-laki 0,111 0,147 0,05 Normal 

 

No. 

Item 

           

Keterangan 

No. 

Item 

           

Keterangan 

1 0,10 0,334 Tidak Valid 11 0,47 0,334 Valid  

2 0,39 0,334 Valid 12 0,37 0,334 Valid  

3 0,48 0,334 Valid 13 0,25 0,334 Tidak Valid  

4 0,12 0,334 Tidak Valid 14 0,41 0,334 Valid 

5 0,39 0,334 Valid 15 -0,02 0,334 Tidak Valid 

6 -0,01 0,334 Tidak Valid 
16 0,42 0,334 Valid  

7 0,47 0,334 Valid 
17 0,50 0,334 Valid 

8 0,55 0,334 Valid 
18 0,36 0,334 Valid  

9 0,39 0,334 Valid 
19 0,34 0,334 Valid 

10 0,55 0,334 Valid  
20 0,42 0,334 Valid  
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Berdasarkan tabel 2 menunjukkan         <        maka    diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Uji homogenitas ini 

menggunakan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Dari perhitungan 

menggunakan Microsoft Excel 2007 diperoleh hasil uji homogenitas yang 

disajikan pada tabel 3 sebagai berikut: 

Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber   
         

      Taraf 

Signifikansi 

Keputusan 

Metode Pembelajaran 0,431 3,841 0,05 Homogen 

Jenis Kelamin 0,163 3,841 0,05 Homogen 

 

Dari tabel 3 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh   
           

       

maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variansi-variansi dari kedua 

populasi homogen. 

Pengaruh pendekatan Open- ended ditinjau dari gender ditampilkan pada 

tabel 4 hasil analisis variansi dua jalan dengan bantuan Microsoft Excel 2007 

sebagai berikut: 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK dk RK Fobs    Keputusan Uji 

Baris (A) 1521,67 1 1521,67 12,8 3,98 Ditolak 

Kolom (B) 342,34 1 342,34 2,88 3,98 Diterima 

Interaksi 

(AB) 1,68 1 1,68 0,014 3,98 Diterima 

Galat (G) 8082,17 68 118,85 

  

 

Total 

 

71 

   

 

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

pendekatan Open-ended terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gender. Kondisi 
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ini dapat disajikan dalam tabel 5 dan grafik 1, rerata hasil  belajar matematika 

sebagai berikut: 

Rerata Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Metode Gender Total Rerata 

      

   81,83 77,78 159.61 79,80 

   72,94 68,28 141.22 70,61 

Total 154,77 146,06 300.83  

Rerata 77,38 73,03   

 

Grafik Rerata Hasil Belajar

 

Dari anava dua jalan dengan sel sama diperoleh dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh         dan            . Karena        >        maka 

disimpulkan bahwa     ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara pendekatan Open- ended terhadap hasil belajar siswa. 

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan di lapangan, bahwa pada kelas 

eksperimen dengan pendekatan Open- ended siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagaiman pendapat yang dikemukakan Udi Cahyono (2012) 

menyatakan bahwa pendekatan Open- ended yaitu pembelajaran yang 

membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa sehingga 

mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai model. 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan open ended, siswa diharapkan bukan 

hanya mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada proses pencarian suatu 

jawaban. Sehingga penggunaan metode ini efektif untuk meningkatkan hasil  

belajar dan keaktifan siswa. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

laki- laki perempuan 

Open- ended 

Close- Ended 
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Hasil analisis data pada penelitian ini, diperoleh nilai rata-rata hasil  

belajar siswa untuk kelas eksperimen sebesar 80,27 dan nilai rata-rata hasil  

belajar siswa untuk kelas kontrol sebesar 68,47. Dari rerata hasil  belajar tersebut, 

dapat diketahui bahwa untuk kelas eksperimen diperoleh rata-rata nilai hasil  

belajar siswa lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Karena rerata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode pembelajaran Open- Ended lebih baik dibandingkan dengan metode 

pembelajaran Close- Ended. 

Sedangkan untuk pembelajaran matematika pada kelas kontrol dengan 

menggunakan pendekatan Close- Ended, pada proses pembelajaran lebih banyak 

berpusat pada guru. Komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa 

sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran, maka 

pembelajaran dengan metode Open- Ended berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa berdasarkan hasil  belajar siswa. Penggunaan metode ini lebih memotivasi 

siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran matematika, sehingga hasil  belajar 

dapat meningkat. 

Dari anava dua jalan dengan sel sama diperoleh dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh         dan            . Karena        <        maka 

disimpulkan bahwa     diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa. 

Umi muthoharoh (2014) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara gender dengan hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 

se-kecamatan Ambal. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aminah Ekawati dan Shinta Wulandari (2011) menyatakan  bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki- laki dan perempuan dalam 

pokok bahasan geometri dilihat dari nilai rata- rata tes.   

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara gender terhadap hasil belajar siswa. 

Dari anava dua jalan dengan sel sama diperoleh dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh           dan            . Karena        <        maka 
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disimpulkan bahwa      diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat 

interaksi antara metode pembelajaran dan  jenis kelamin terhadap hasil belajar 

siswa di SMP N 2 Ngemplak. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya dengan mengacu pada hipotesis taraf signifikansi     , maka 

dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh penggunaan pendekatan 

pembelajaran Open- ended dan pendekatan Close- ended terhadap hasil belajar 

siswa ditinjau dari gender di SMP N 2 Ngemplak. Hal ini ditunjukkan dari analisis 

data diperoleh         dan            . Karena           maka     

ditolak.  Dengan melihat rerata pada kelas eksperimen adalah 80,27 dan kelas 

kontrol adalah 68,47 ; maka pendekatan pembelajaran Open- ended lebih baik 

daripada pendekatan Close- ended. (2) Tidak terdapat pengaruh gender terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari analisis data diperoleh     2,88 dan 

       = 3,98. Karena            maka     diterima. Hal ini menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara siswa berjenis kelamin perempuan dan 

siswa berjenis kelamin laki-laki terhadap hasil belajar siswa. (3) Tidak terdapat 

interaksi antara pendekatan pembelajaran dan gender terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini ditunjukkan oleh           dan            . Karena        <        

maka      diterima. 
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