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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Konstribusi pembelajaran 

Problem Based Instruction(PBI) dengan open-ended dan closed ended terhadap 

pretasi belajar matematika.(2) Konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika.(3) Interaksi Problem Based Instruction(PBI) dengan open-ended dan 

closed ended  serta kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian 

ini menggunakan eksperimen semu (quasi-exsperimental research). Populasi 

penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Teknik pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling dan diambil 2 kelas 

dimana kelas eksperimen 1 (PBI dengan Open ended) dan kelas eksperimen 2 (PBI 

dengan Closed Ended). Teknik pengumpulan data prestasi menggunakan tes kognitif. 

Teknik analisis data berupa uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat terdiri dari 

uji normalitas, uji hipotesis dan uji kesetaraan. Uji hipotesis menggunakan anava dua 

jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan: (1) Ada 

konstribusi model pembelajaran Problem Based Instruction(PBI) dengan Open 

ended dan Closed ended terhadap prestasi belajar matematika. (2) Tidak ada 

konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. (3) Ada interaksi 

Problem based instruction(PBI) dengan open-ended dan closed ended  serta 

kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematik. 

Kata Kunci : closed ended, kemampuan awal, open ended, PBI 

  



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sampai saat ini tetap 

menjadi pusat perhatian bagi pemerintah. Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia 

tergantung pada kualitas pendidikannya.Rendahnya kualitas penyelenggaraan dan 

hasil pendidikan ini antara lain disebabkan pengembangan kurikulum, model 

pembelajaran yang digunakan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan. 

Artinya bahwa kualitas sumber daya manusia kurang memadai karena kualitas dan 

hasil pendidikan masih kurang.  

Pembelajaran matematika disekolah sering kali menjadi pembelajaran yang 

kurang menarik bagi siswa. Hal ini dikatakan siswa pada kelas eksperimen pada saat 

penelitian. Siswa yang bernama Ari mengatakan bahwa belajar matematika itu 

kurang menyenangkan juga membosankan. Hal serupa juga dikatakan oleh siswa 

yang bernama Rudy, berkata belajar matematika itu sulit dan kurang menarik. Model 

pembelajaran yang biasa digunakan guru matematika adalah konvensional. Guru 

mengajar konsep-konsep matematika dengan cara menjelaskan, menulis rumus-

rumus dipapan tulis yang diikuti pemberian contoh. Seorang guru dalam interakasi 

dengan siswa biasanya dengan mengajukan pertanyaan. Saat guru memberikan 

pertanyaan, siswa yang mahir dan lebih agresif akan terus terlibat, sementara siswa 

yang lain tidak berpartisipasi. Akibatnya guru hanya memiliki satu prosi siswa yang 

memperhatikan pembelajaran,berarti hanya satu porsi saja yang belajar. Oleh karena 

itu, guru seharusnya tidak memperkenankan jawaban tunggal. Sebagai gantinya guru 

harus mengkomunikasikan pertanyaan yang mewakili seluruh siswa dan menuntut 

uraian dan kesimpulan dari yang dipelajari.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas terstruktur. Model pembelajaran koopertif tipe Problem Based 

instructions (PBI)   merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif. 

Problem based instructions adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam 

pemecahan masalah. Ciri utama dari PBI adalah penyajian situasi permasalahan yang 



autentik dan bermakna kepada siswa yang dapat menjadi landasan penyelidikan dan 

inkuri. Problem based instruction membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan berfikir dan pemecahan masalah melalui pengalaman belajar. Penelitian 

ini juga didukung oleh Gloria Gonzales (2013) yang dalam penelitianya 

menyimpulkan bahwa Problem Based Instruction mampu meningkatkan penalaran 

dan pemahaman siswa pada materi geomerti lingkaran.Problem Based Intruction 

merupakan pembelajaran memberikan masalah dalam kehidupan nyata. Kelebihan 

dari model Problem Based Intructions (PBI) adalah siswa dilibatkan secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Open-ended merupakan pemberian masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan 

mengarah dan membawa siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta 

mungkin banyak jawaban (benar). Penelitian yang dilakukan Emilya (2010) 

menyimpulkan pengembangan soal Open ended materi lingkaran memiliki efek yang 

positif terhadap penalaran siswa dan keberagaman solusi siswa. Kelebihan open 

ended adalah siswa akan menjadi lebih aktif dalam mencari altenatif jawaban dan 

pemecahan masalah. Dengan demikian Open ended akan memberikan efek yang 

positif pada siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal ini juga didukung oleh 

Sullivan (2000) menyimpulkan Open ended taks pemberian tugas Open ended 

memberikan pengaruh yang efektif terhadap prestasi belajar dikelas. Closed ended 

merupakan soal tertutup prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sudah 

tertentu, dan soal ini hanya memiliki satu jawaban yang benar. Kelebihan closed 

ended adalah membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam memberikan jawaban.  

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kemampuan awal. 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang berjalan dengan berkaitan dengan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Kemampuan awal merupakan pengetahuan 

yang dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Terkait dengan 

kemampuan awal, terdapat perbedaan kemampuan awal satu sama lain. Perbedaan 

tersebut menjadikan perbedaan penerimaan materi pelajaran yang menyebabkan 

perbedaan prestasi belajar siswa. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Tri 

Andari ( 2010) hasil penelitianya menyimpulkan siswa yang mempunyai kemampuan 



awal tinggi mempunyai prestasi lebih baik dibanding dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan awal sedang dan rendah.  

Berdasarkan uraian diatas penelitian bertujuan untuk menguji kontribusi PBI 

dengan Open ended dan PBI Closed ended terhadap prestasi belajar siswa. 

Konstribusi kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa. Interaksi PBI dengan 

Open ended dan Closed ended dditinjau dari kemampuan awal. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2009:4) penelitian kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik.Penelitian ini merupakan eksperimen semu (quasi-

exsperimental research). Menurut Sugiyono (2009:77) desain ini mempunyai 

kelompok Kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variable-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Populasi 

penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono. Pengambilan sampel 

Cluster Random Sampling dan diperoleh sampel penelitian kelas VIII A yang dikenai 

PBI dengan Open ended dan kelas VIII C yang dikenai PBI dengan Closed ended. 

Sampel penelitian ini terdiri atas 64 siswa, 32 siswa pada kelas ekperimen  1 dan 32 

siswa kelas eksperimen 2. Variabel bebas dalam penelitian ini PBI dengan Open 

ended dan PBI dengan Closed ended. Variabel terikat prestasi belajar siswa. Teknik 

pengumpulan data nilai UAS untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Tes prestasi 

dengan menggunakan tes kognitif. Analisis data terdiri dari uji prasyarat dan uji 

hipotesis. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, homogenitas dan kesetaraan. Uji 

hipotesis dengan menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data tes prestasi belajar siswa diperoleh dari tes kognitif. Data tes yang diambil 

dari kelas eksperimen I (PBI dengan Open ended) dan kelas eksperimen II (PBI 

dengan closed ended). Jumlah siswa dalam penelitian ini adalah 32 siswa dari kelas 

VIII A dan 32 siswa dari kelas VIII C SMP Negeri 1 Sukodono. Deskripsi data 

penelitian disajikan pada Tabel 1. 

 

 



Tabel 1. Rangkuman Deskripsi Data Penelitian 

Nilai Rata-rata Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Tes Prestasi 81.804048 77.76905 

Kemampuan awal 56.813 52.750 

Berdasarkan Tabel 1 nilai tes prestasi dan kemampuan awal siswa pada kelas 

eksperimen 1 lebih tinggi dibandingkan siswa pada kelas eksperimen 2. Uji 

normalitas dan uji homogenitas dilakukan dengan software SPSS 16. Ringkasan hasil 

uji normalitas dan homogenitas terangkum pada Tabel 2 dan Tabel 3. Rangkuman 

hasil hipotesis dengan anava dua jalan dengan sel tak sama disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 2 Uji Normalitas Nilai Tes Prestasi  

No Kelas Uji 
Nilai Signifikansi 

kriteria 
Keputusan 

Uji 
Kesimpulan 

Α Sig. 

1 Eksperimen 1 0,05 0,083 Sig. > α Ho diterima Normal 

2 Eksperimen 2 0,05 0,090 Sig. > α Ho diterima Normal 

Berdasarkan Tabel 2 kelas ekperimen 1 dan kelas eksperimen 2 mempunyai 

nilai Sig lebih dari 0.05 ini berarti kedua kelas berdistribusi normal. 

Tabel 3 Uji Homogenitas Nilai Tes Prestasi  

No Prestasi belajar 
Nilai Signifikansi 

kriteria Keputusan Uji Kesimpulan 
Α Sig. 

1 Aspek kognitif 0,05 0,888 Sig. > α Ho diterima Homogen 

Berdasarkan Tabel 3 nilai sig lebih dari 0.05 ini berarti bahwa kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 homogen. 

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis Nilai Tes Prestasi dan Kemampuan Awal 

Sumber JK Dk RK Fobs F∝ P 

Model Pembelajaran(A) 836 1 251.6437 6.972936 3.92 <0.05 

Kemampuan awal(B) 352.502 2 588.7116 8.264653 3.07 <0.05 

Interaksi(AB) 45 2 23.00577 0.448259 3.07 >0.05 

Galat 2932.067 58 50.5528736    

Total 4165 63     

Berdasarkan analisis data menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama 

didapat bahwa H0A ditolak, H0B ditolak, H0AB diterima. H0A ditolak, H0B ditolak maka 

perlu dilakukan uji lanjut pasca anava untuk mengetahui mana yang lebih baik. Uji 

lanjut pasca anava hanya dilakukan pada H0B. Perhatikan Tabel 5 untuk rerata dan 

jumlah rerata tiap sel. 



Tabel 5 Rerata dan Jumlah Rerata  

Model 

Pembelajaran 

Kemampuan Awal Jumlah 

Rerata Tinggi Sedang Rendah 

PBI Open ended 87.9 83.6 77.333333 248.83333 

PBI Closed ended 82.2 77.5 75 234.7 

Jumlah Rerata 170.1 161.1 152.3333  

Berdasarkan tabel rerata dan jumlah rerata dan perhitungan pasca anava dengan 

menngunakan rumus Scheffe F1-2= 7.856012; F2-3 =; F1-3=30.614631 ; F2-3= 7.47812.  

dengan Ftabel= 6.46 maka didapat kesimpulan F12> Ftabel maka F12 ditolak, F13 > Ftabel 

maka F13 ditolak dan F23 > Ftabel maka F23 ditolak. 

Pembelajaran PBI adalah pembelajaran yang menyajian situasi permasalahan 

autentik dan bermakna kepada siswa yang dijadi landasan penyelidikan dan inkuri. 

Kelas eksperimen I siswa menyelesaikan permasalahan dengan banyak cara dan 

banyak jawaban benar, kelas eksperimen II siswa menyelesaikan permasalahan 

dengan jawaban tunggal. Tugas guru dalam pembelajaran PBI hanya menjadi 

fasilitator selama proses pembelajaran. PBI dengan Open ended merupakan 

pembelajaran yang dimana PBI tersebut dikenai permasalahan terbuka yang 

meyajikan banyak jawaban benar sedangkan perbedaan dengan PBI Closed ended 

yaitu Closed ended hanya menyajikan masalah dengan penyelesaian tunggal. 

Terkait dengan penelitian ini saat penelitian berlangsung siswa aktif dalam 

pembelajaran. Siswa aktif dalam berkerja kelompok maupun Tanya jawab selama 

proses pembelajaran berlangsung. PBI dengan Open ended memberikan konstribusi 

pembelajaran yang efektif. PBI dengan Open ended, bertujuan untuk meningkatkan 

penalaran siswa yang akhirnya berdampak pada prestasi yang lebih baik. Hal ini 

ditunjukan oleh analisan siswa pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Diskusikan dan selesaikan dengan kelompok kalian 

Perintah: 

a. Carilah benda disekitar kalian yang berbentuk lingkaran,lalu jiplaklah 

b. Potong-potong lingkaran tersbut menjadi juring-juring lingkaran yang sama 

c. Susunlah potongan-potongan juring tersebut menjadi sebuah abngun datar 

yang kalian inginkan. 

d. Buktikan bahwa luas daerah bangun datar tersebut sama dengan luas 

lingkaran 

Gambar 1 Soal Open ended Menentukan Luas Rumus Lingkaran 

 



Berikut ini merupakan penyelesaikan permasalahan terbuka. Kelompok I 

menyusun juring-juring lingkaran membentuk bangun datar segitiga. Siswa sudah 

mampu menyusun bangun datar tersebut tepat dan rapih. Namun saat siswa diminta 

untuk menentukan luas bangun tersebut siswa salah memahami tentang alas tinggi 

segitiga, seharusnya dihitung dari setiap potongan-potongan juring tersebut. Tetapi 

siswa langsung menghitung alas dan tinggi bangun segitiga dengan menggunakan 

pengaris. Perhatikan Gambar 2 untuk hasil pekerjaan kelompok I. 

Gambar 2 Jawaban Kelompok I dalam Penyelesaian Masalah 

Berbeda dengan kelompok I, kelompok II menyelesaikan permasalahan dengan 

cara menyusun juring-juring lingkaran menjadi bangun datar persegi panjang. Maka 

didapat panjang persegi panjang adalah    dan lebar r. Luas persegi panjang    , 

yang berarti sama dengan luas lingkaran. Lebih jelas hasil penyelesaian kelompok II 

disajikan dalam Gambar 3 

Gambar 3 Jawaban Kelompok II dalam Penyelesaian Masalah 



Berbeda dengan kelompok II,kelompok III siswa lebih kreatif dalam 

menentukan rumus luas lingkaran. Siswa menyusun juring-juring lingkaran menjadi 

bangun belah ketupat dan jajargenjang, Kemudian masing-masing luas bangun 

tersebut dijumlahkan. Sehingga didapat jumlah luas kedua bangun sama dengan 

rumus luas lingkaran. Lebih jelas perhatikan Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok III menyusun bangun menjadi bangun datar belah ketupat dan 

jajargenjang. Kelompok IV menyusun bangun datar trapesium dan segitiga. Luas 

bangun trapesium didapat 
 

 
     dan luas segitiga didapat 

 

 
    . Sehingga bila kedua 

luas bangun datar tersebut dijumlahkan akan sama dengan luas lingkaran. Perhatikan 

Gambar 5 untuk penyelesaian masalah kelompok IV. 

Gambar 4 Jawaban Kelompok III dalam Menyelesaikan Masalah 

 



Gambar 5 Jawaban Kelompok IV dalam Penyelesaian Masalah 

Kelompok V menentukan rumus luas lingkaran dengan membentuk bangun 

datar trapesium. Berdasarkan susunan-susunan juring didapat   
 

 
    ,   

 

 
    

dan t = 2r. sehingga didapat luas bangun trapesium sama dengan luas lingkaran. 

Perhatikan Gambar 6 untuk melihat hasil penyelesaian siswa. 

Gambar 5 Jawaban Kelompok V dalam Penyelesaian Masalah 

Berdasarkan hasil penyelesaian siswa dalam kerja kelompok bahwa soal 

pada Gambar 1. Setiap siswa memiliki jawaban yang berbeda-beda dalam 

penyelesaiannya. Hal ini berarti bahwa soal pada Gambar 1 mempunyai banyak 



cara dalam penyelesaiannya. Soal pada Gambar 1 yang merupakan salah satu 

conotoh soal terbuka . Penelitian ini juga didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Gloria Gonzales (2013) yang dalam penelitianya menyimpulkan bahwa 

Problem Based Instruction mampu meningkatkan penalaran dan pemahaman 

siswa pada materi geomerti lingkaran. Juga penelitian yang dilakukan oleh 

Bilgin (2009) menyimpulkan Problems Based Instruction membantu siswa 

dalam meningkatkan kemampuan berfikir, memecahkan masalah dan berfikir 

kreatif dibandingkan dengan pembelajran konstektual . Prestasi belajar siswa 

kelas kelas eksperimen I dengan soal terbuka (open ended) yang dikenai 

memberian soal-soal terbuka yang mempunyai banyak cara dalam 

penyelesaiannya. Open ended menuntut siswa berfikir kreatif dan kritis terhadap 

soal-soal yang diberikan. Penyelesian yang berbeda akan memberikan siswa 

banyak pengetahuan dan pengelaman dalam belajar. Siswa tidak hanya belajar 

hanya dari satu penyelesaian. Siswa bisa saling berbagi informasi kepada siswa 

lain. Hal ini menyebabkan kelas eksperimen I memiliki prestasi lebih baik 

dibandingkan kelas eksperimen II. Penelitian yang dilakukan oleh Sullivan 

(2000) menyimpulkan Open ended taks pemberian tugas Open ended 

memberikan pengaruh yang efektif terhadap prestasi belajar dikelas. Penelitian 

yang dilakukan Emilya (2010) menyimpulkan pengembangan soal Open ended 

materi lingkaran memiliki efek yang positif terhadap penalaran siswa dan 

keberagaman solusi siswa. 

Pada kelas eksperimen II yang dikenai PBI dengan closed ended siswa 

juga aktif kerja kelompok dalam memecahkan masalah. Serta siswa juga aktif 

dalam Tanya jawab. Perbedaan PBI dengan Open ended dan Closed ended 

terletak pada pemberian masalah dan soal-soal quis. PBI Open ended dengan 

pemeberian masalah dengan banyak penyelesaian. Sedangkan pada PBI Closed 

ended pemberian masalah dengan intruksi-instruksi yang sudah atau dengan 

penyelesaian tunggal. PBI Closed ended menyajikan soal-soal dengan hanya 

menggunakan rumus yang sudah diketahui tanpa harus menganalisa lebih jauh. 

Hal ini menyebabkan siswa kurang mampu mengembangkan kemampuan 

bernalar siswa. Penyelesaian dari PBI Closed ended merupakan penyelesaian 



tunggal dan dalam satu kelas jawaban siswa hampir sama. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa kurang mendapatkan banyak pelajaran bermakna. 

Pelajaran yang didapat tidak luas dan kurang bervariasi. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang kreatif dalam pemecahan masalah yang sehingga berdampak 

terhadap prestasi belajar siswa yang rendah dibandingkan dengan kelas yang 

dikenai dengan PBI Open ended. 

Kemampuan awal juga berkonstribusi terhadap prestasi belajar siswa.Hal 

ini ditunjukan pada Tabel 5 bahwa rerata PBI dengan Open ended maupun 

Closed ended pada siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi mempunyai 

rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

awal sedang dan rendah. Perbedaan kemampuan awal yang dimiliki siswa akan 

memberikan kosntribusi terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Tri Andari (2010) hasil penelitianya 

menyimpulkan siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi mempunyai 

prestasi lebih baik dibanding dengan siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang dan rendah. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa Ada konstribusi 

model pembelajaran Problem Based Instruction(PBI) dengan Open ended dan 

Closed ended terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Sukodono materi lingkaran. Ada konstribusi kemampuan awal terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono materi 

lingkaran. Tidak ada interaksi Problem based instruction(PBI) dengan open-

ended dan close ended  serta kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono materi lingkaran 
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