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ABSTRAK 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

siswa melalui strategi Open-Ended dalam pembelajaran matematika. Sumber data guru dan 

siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah  10 Surakarta. Teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Data dianalisis 

secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi 

penyidik. Hasil penelitian, penerapan strategi Open-Ended dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa, khususnya siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah  

10 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari  indikator pemahaman konsep matematika yaitu (a) 

Siswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep dari sebelum tindakan 45% siklus I 40% 

siklus II 60%, (b) Siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis dari sebelum tindakan 35% siklus I 50% siklus II 70% (c) Siswa mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah dari sebelum diberi tindakan 25% 

siklus I 40% siklus II 55%. 

 

Kata Kunci: pemahaman konsep, open-ended 

 

PENDAHULUAN 

 

Tolok ukur dari suksesnya suatu usaha atau strategi dengan adanya peningkatan. 

Peningkatan adalah proses bertambahnya kuantitas maupun kualitas. Dari peningkatan ini 

bisa dilihat kualitas suatu usaha atau strategi itu merupakan usaha atau strategi yang tepat 

atau tidak. Hal ini juga sangat diperlukan dalam pemahaman konsep. Dengan 

meningkatnya pemahaman konsep siswa meningkat pula kualitas siswa. 

Menurut Donovan, Bransford, & Pellegrion (1999) dalam penelitian Dr. Ibrahim 

Jbeili (2012) menyatakan bahwa pemahaman konsep menunjuk kepada kemampuan siswa 

untuk menghubungkan gagasan baru dalam matematika dengan gagasan yang mereka 
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ketahui, untuk menggambarkan situasi matematika dalam cara-cara yang berbeda dan 

untuk menentukan perbedaan antara penggambaran ini. 

Nana Sudjana (2011:24) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan tingkat hasil 

belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh, perlu adanya mengenal 

atau mengetahui untuk dapat memahami. Boediono (2009:4) menjelaskan bahwa konsep 

matematika adalah semua hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul 

sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan isi materi 

matematika. 

Dari hasil observasi sebelumnya pada hari selasa tanggal 8 April 2014 siswa kelas 

VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta diperoleh pemahaman konsep matematika 

setiap siswa yang masih kurang. Pada kelas VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

dengan jumlah siswa 20 siswa terdiri dari 20 siswa perempuan dengan  kemampuan 

pemahaman konsep setinggi 35%. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari cara mereka 

menyatakan ulang sebuah konsep sebesar 9 siswa (45%), cara menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis sebesar 5 siswa (25%) dan Siswa mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebesar 7 siswa (35%).  

Kesulitan memahami konsep matematika umumnya di sebabkan karena sifat dari 

matematika yang memiliki obyek abstrak yang sulit dicerna anak. Berdasarkan akar 

penyebab masalah tersebut alternatif solusinya adalah Open-Ended. Bisa dikatakan Open-

Ended merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah yang memiliki banyak 

jawaban. Dalam penelitian Erkki Pehkonen dari Dept Teacher Education, University of 

Turku yang termasuk dalam “masalah terbuka”, yaitu : (1) Investigations, (2) Problem 

Posing, (3) Real-life situations, (4) Projects, (5) Problem fields, (6) Problems without 

question, (7) Problem variations. 

Menurut Erman Suherman dkk (2003:123) problem yang diformulasikan memiliki 

multi jawaban yang benar disebut problem tidak lengkap atau disebut juga Open-Ended 

Problem atau soal terbuka. Dalam penelitian yang dilakukan Yunita Sari (2013) 

mengungkapkan bahwa masalah yang diberikan pada pendekatan open ended adalah 

masalah yang bersifat terbuka atau masalah masalah tidak lengkap atau dapat disebut juga 

masalah yang tidak rutin. 

. 



METODE PENELITIAN 

Penelitian dialakukan mulai dari perencanaan sejak bulan April 2014 sampai 

Agustus 2014. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta  yang beralamatkan di Karangasem, Laweyan, Surakarta. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). PTK 

merupakan penelitian yang bersifat 5 reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari 

permasalahan riil yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar, kemudian 

direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan – 

tindakan nyata yang terencana dan terukur (Sutama, 2012: 134). 

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah a) melakukan dialog 

awal dengan guru matematika, dialog awal dilakukan antara peneliti dengan guru 

matematika pada saat awal pertemuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru saat 

proses pembelajaran, b) merencanakan hasil dialog awal, hasil dari dialog awal yaitu 

kendala yang dihadapi guru digunakan untuk melakukan perencanan tindakan, c) 

pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah didiskusikan oleh 

peneliti bersama guru matematika, namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh 

rencana, d) melakukan observasi, observasi dilakukan oleh peneliti dan guru matematika, 

dengan obyek pengamatan adalah peneliti berkolaborasi dengan guru matematkika sebagai 

guru yang mengajar dalam tindakan, e) melakukan refleksi, refleksi adalah aktivitas 

melihat kembali  berbagai kekurangan peneliti dan guru matematika yang yang 

berkolaborasi dan bertindak sebagai guru selama tindakan dengan cara berdiskusi. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan peneliti pada tanggal 22 September 2014 

sampai tanggal 2 Oktober 2014. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah siswa sebanyak 20 siswa. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi, catatan lapangan, dan metode tes. a) metode observasi dalam penelitian ini 

adalah dengan mengamati secara langsung proses belajar matematika dikelas, berdiskusi 

dengan guru matematika dan melakukan pengamatan langsung pada kondisi kelas maupun 

sekolah, b) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data sebagai studi 

pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti, c) catatan lapangan 

digunakan untuk merangkum perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang 



tidak terdapat dalam pedoman observasi, d) Dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data sekolah, nama siswa, dan foto selama proses tindakan penelitian, e) Metode tes 

digunakan peneliti untuk mengetahui tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa 

sebelum diberi tindakan, selama diberikan tindakan dan setelah diberi tindakan. Strategi 

Open Ended diterapkan pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta pada 

pembelajaran Persamaan Garis Lurus. 

Untuk analisis data dilakukan peneliti secara deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode alur. Proses alur dalam analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dari fokus penelitian ini 

ditunjukan pada siswa dari segi pemahaman konsep matematika dengan indikator 

pemahaman konsep: 1) Siswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep, 2) Siswa mampu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representaski matematis, dan 3) Siswa mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pembelajaran di kelas mempelajari bab Persamaan Garis Lurus SMP 

kelas VIII semester genap. Setelah pembelajaran yang dilaksanakan dan berakhir pada 

siklus II, pemahaman konsep matematika  siswa dalam proses pembelajaran mengalami 

perubahan kearah yang lebih baik. Dari hasil penelitian tindakan siklus II kesimpulannya 

bahwa model pembelajaran Open-Ended dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

Berdasarkan data pelaksanaan pembelajaran matematika dari tindakan kelas siklus I 

dan II dapat disajikan dalam bentuk grafik. Melalui grafik dapat dilihat bagaimana 

peningkatan pemahaman konsep matematika sebelum dan sesudah penerapan pendekatan 

Open-Ended. Seperti pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1 

Data Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 

No. Indikator 
Sebelum 

Tindakan 
Siklus I Siklus II 

1. Kemampuan siswa 

menyatakan ulang sebuah 

konsep 

9 siswa 

(45%) 

8 siswa 

(40%) 

12 siswa 

(60%) 

 

  



Tabel 1 Lanjutan 

2. Kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep 

dalam pemecahan masalah 

7 siswa 

(35%) 

 

10 siswa 

(50%) 

 

14 siswa 

(70%) 

3. Kemampuan siswa 

menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis 

5 siswa 

(25%) 

8 siswa 

(40%) 

11 siswa 

(55%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 

Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 

 

Gambar 1 

Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa melalui strategi Open-

Ended 

 

Gambar 1 merupakan grafik hasil penelitian mengenai pemaheaman konsep 

matematika kelas VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dalam pembelajaran 

matematika melalui strategi Open-Ended yang dimulai dari sebelum tindakan sampai 

tindakan kelas siklus II. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat peningkatan pemahaman 

konsep matematika siswa dalam pembelajaran matematika yang dimulai dari sebelum 

tindakan sampai tindakan siklus II dan hasil yang telah diperoleh ada yang sudah mencapai 

target ≥ 50% yaitu pada indikator kemampuan siswa memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan konsep tersebut dengan benar dan kemampuan siswa membuat kesimpulan dan 
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indikator kemampuan siswa mengekspresikan gagasan dengan berbagai cara dan  

kemampuan siswa memberi tanggapan ide siswa lain.  

Indikator kemampuan siswa menyatakan ulang sebuah konsep tersebut dengan 

benar mengalami peningkatan dari sebelum tindakan terdapat 9 siswa (45%), siklus I 

menjadi 8 siswa (40%), dan pada siklus II menjadi 12 siswa (60%). Indikator kemampuan 

siswa mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah dari sebelum tindakan terdapat 7 

siswa (35%), siklus I menjadi 10 siswa (50%), dan siklus II menjadi 14 siswa (70%). 

Indikator kemampuan siswa menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis dari sebelum tindakan terdapat 5 siswa (25%), siklus I menjadi 8 siswa (40%) 

dan siklus II menjadi 11 siswa (55%). 

Pada penerapan strategi Open-Ended dilakukan dengan memberikan permasalahan 

yang berbentuk soal terbuka. Karena soal terbuka memberikan keleluasaan kepada siswa 

dalam menyalurkan ide atau gagasan. Sehingga dengan keleluasaan tersebut siswa akan 

lebih mudah memahami konsep dengan cara mereka sendiri tetapi tetap sesuai jalur yang 

benar.  

Adanya peningkatan dapat  dilihat dari indikator siswa yang mampu  menyatakan 

ulang sebuah konsep pada tindakan kelas siklus I  terdapat 8 dari 20 siswa dan pada siklus 

II meningkat menjadi 12 dari 20 siswa. Karena melalui kerja kelompok siswa yang 

awalnya masih kesulitan memahami sebuah konsep menjadi lebih paham karena 

dihadapkan langsung dengan permasalahan dan dibantu oleh anggota kelompok yang lain. 

Sehingga ketika menyelesaikan permasalahan secara individu bagi yang memperhatikan 

akan dapat menyatakan ulang konsep dengan benar dan lebih mudah dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Gambar 2 merupakan hasil post-test siswa. dari hasil tersebut pada bagian (a) 

merupakan hasil siswa yang belum dapat menyatakan ulang sebuah konsep matematika 

dengan baik dan benar. Karena masih ada kekeliruan dalam menyebutkan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus dan masih ada kekeliruan pada 

operasi hitungnya. Sedangkan yang bagian (b) siswa sudah mampu menyatakan ulang 

sebuah konsep persamaan garis lurus dengan benar. Siswa tersebut sudah mampu 

menyatakan langkah-langkah cara menyelesaikan persamaan garis lurus dengan baik dan 

benar serta tidak ada kekeliruan dalam operasi hitungnya. 



                           (a)                                                             (b)  

Gambar 2 

Pekerjaan siswa dari soal post-test (a) yang belum memahami (b) yang sudah 

memahami 

 

Indikator yang juga digunakan sebagai dasar pengamatan adalah siswa mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Dilihat dari cara mereka menjawab 

soal-soal yang diberikan, siswa sudah mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Pada 

saat sesi kerja kelompok maupun kerja individu siswa sudah mampu mengaplikasikan 

konsep dengan baik dan benar tentang penyelesaian permasalahan yang telah mereka 

diskusikan. Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Hasil pekerjaan siswa yang sudah mampu mengaplikasikan konsep 



Gambar 3 menunjukkan hasil bahwa siswa sudah mampu mengaplikasikan konsep. 

Ketepatan siswa dalam mengambil titik dan menerapkan rumus merupakan tolok ukur 

bahwa siswa sudah memahami konsep. Sedangkan pada gambar 4 menunjukkan bahwa 

siswa belum mampu mengaplikasikan konsep. Bisa dilihat bahwa siswa sudah benar dalam 

menerapkan rumus namun masih ada kekeliruan dalam mengambil titik. Hal ini terlihat 

seperti pada gambar 4 berikut : 

 

Gambar 4 

Hasil pekerjaan siswa yang belum mampu mengaplikasikan konsep  

 

Dari indikator siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis dapat dilihat adanya peningkatan juga. Pada saat presentasi hasil 

diskusi kelompok dapat terlihat perbedaan hasil yang diperoleh dari setiap kelompok. Dari 

perbedaan tersebut muncul berbagai hasil yang disajikan oleh setiap kelompok. Sehingga 

menambah pemahaman mereka akan konsep dari materi tersebut. Seperti yang terlihat 

pada gambar 5 berikut : 



Gambar 5 

Hasil diskusi yang disajikan siswa 

 

Dari kerja individu juga terlihat variasi jawaban yang diberikan oleh masing-

masing siswa dan variasi jawaban tersebut tidak keluar dari konsep yang berkaitan. Hal 

tersebut nampak pada gambar 6 berikut : 



Gambar 6 

Hasil pekerjaan individu yang disajikan siswa 

 

Dalam penerapan strategi Open-Ended peneliti mengalami sedikit kesulitan pada 

awal karena siswa baru pertama kali menerimanya. Pada awal penerapan siswa masih 

banyak yang baru menemui soal yang berbentuk soal terbuka sehingga masih banyak siswa 



yang bertanya bagaimana cara pengerjaannya walaupun sudah dijelaskan sebelumnya. 

Setelah dilakukan penerapan secara berulang siswa mulai terbiasa dan paham. 

Ines Bernardo Oliveira (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 

penggunaan strategi Open-Ended dapat meningkatkan komunikasi antara siswa dengan 

guru dan antara siswa dengan siswa. Hal ini sejalan dengan pproses pelaksanaan penelitian 

ini dimana siwa saling menanggapi hasil presentasi siswa lain. Dari penelitian yang 

dilakukan Mohammad Al Habsi (2012) menunjukkan bahwa tugas yang menggunakan 

Open-Ended memiliki efek positif pada peningkatan prestasi matematika siswa, dan dapat 

menilai siswa secara perspektif dalam pembelajaran matematika. Kesimpulan tersebut 

sesuai dengan hasil pekerjaan siswa dimana siswa mampu mencapai indicator pemahaman 

konsep sehingga berefek pada peningkatan prestasi siswa.  

Hasil penelitian dari Maitree Inprasitha (2006) pendekatan Open-Ended merupakan 

pendekatan inovatif dalam matematika guna meningkatkan mutu pendidikan guru di 

Thailand. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini dimana pendekatan Open Ended 

ini juga merupakan pendekatan yang inovatif guna meningkatkan mutu pendidikan pada 

siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun 2013/2014. Sedangkan Uhti 

(2011) dalam penelitiannya pembelajaran kooperatif dengan pendekatan open ended 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

menumbuh kembangkan kemampuan pemecahan masalah dan membuat mereka untuk 

aktif dalam aktivitas kelas. Dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yang mengalami peningkatan dari indikator kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu tersebut dan dari uraian hasil 

penelitian diatas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman  konsep matematika siswa 

kelas VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Hal tersebut juga mendukung 

diterimanya hipotesis bahwa kegiatan pembelajaran dengan strategi Open-Ended dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam dua 

siklus dengan menerapkan strategi Open-Ended pada siswa kelas VIIIC SMP 



Muhammadiyah 10 Surakarta tahun 2013/2014 dengan materi persamaan garis lurus, dapat 

diambil kesimpulan bahwa melalui strategi Open-Ended dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

tahun 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari indikator – indikator 1) siswa mampu 

menyatakan ulang sebuah konsep, sebelum tindakan sebesar 45%, pada siklus I menjadi 

40%, dan pada siklus II 60%. 2) siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, dari sebelum tindakan sebesar 35%, pada siklus I menjadi 50% dan 

pada siklus II menjadi 70%. 3) siswa mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan 

masalah, dari sebelum diberi tindakan sebesar 25%, pada siklus I menjadi 40% dan pada 

siklus II menjadi 55% 
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