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DAMPAK PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini terdapat tiga, yaitu (1) Menganalisis dan menguji pengaruh 

pendekatan Open ended dan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar matematika. (2) 

Menganalisis dan menguji pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil 

belajar matematika. (3) Menganalisis dan menguji interaksi antara pendekatan 

pembelajaran dengan kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika. 

Tehnik pengambilan sampel dengan cluster random sampling. Populasi dalam yang 

digunakan dalam penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Batik Surakarta Tahun ajaran 

2018/2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian mencakup dua kelas. Metode 

pengumpulan data digunakan metode tes yang terdiri dari tes pilihan ganda dan tes uraian. 

Tehnik analisis data menggunakan variansi dua jalur dengan sel tak sama yang 

sebelumnnya telah dilakukan uji prasarat yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu 1) 

Ada pengaruh penggunaan pendekatan open ended dan pendekatan saintifik terhadap hasil 

belajar matematika. 2) Ada pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 3) Tidak ada interaksi pendekatan pembelajaran dan 

kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika 

 

Kata Kunci: open ended, saintifik, kemampuan pemecahan masalah, hasil belajar 

 

Abstract 

The purpose of this study are three, namely (1) Analyzing and testing the effect of the 

Open ended approach and the scientific approach to the learning outcomes of 

mathematics. (2) Analyzing and testing the effect of problem solving skills on 

mathematics learning outcomes. (3) Analyze and test the interaction between learning 

approaches and problem solving skills on mathematics learning outcomes. The sampling 

technique is cluster random sampling. The inner population used in the study is class VIII 

Surakarta Batik Middle School 2018/2019 academic year. The sample used in the study 

included two classes. The method of data collection used a test method consisting of 

multiple choice tests and description tests. The data analysis technique uses a two-lane 

variance with the same cell which before the precast test has been carried out consisting 

of a normality test and a homogeneity test with a significance level of 5%. The results 

obtained from the study are 1) There is the influence of using the open ended approach 

and the scientific approach to the learning outcomes of mathematics. 2) There is the 

influence of problem solving skills on student mathematics learning outcomes. 3) There 

is no interaction between the learning approach and the problem solving ability towards 

the mathematics learning outcomes 

 

Keyword: problem solving ability, open ended, scientific, lerning outcome
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1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan salah komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang dapat disajikan dengan kemasan yang 

menarik dan dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Pembelajaran/ Pelajaran 

matematika menjadi salah satu pelajaran pokok dan wajib yang diajarkan sejak Sekolah 

Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan (SMA/SMK) namun masih belum 

dapat dikemas secara menarik. Ditambah lagi banyak Siswa menganggap bahwa pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang terkesan menakutkan karena sulit dipahami. 

Tentunya hal tersebut semakin membuat pelajaran matematika terkesan kurang baik. 

Kesan pelajaran matematika yang mengerikan dan menyulitkan perlu diubah agar 

siswa dapat belajar secara optimal. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi pendidik untuk 

mengubah pandangan atau presepsi siswa karena permasalahan klasik ini dapat 

menyebabkan siswa menjadi malas untuk belajar. Padahal siswa harus sering berlatih 

dalam mengerjakan soal untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran 

matematika dengan sering berlatih mengerjakan tentunya dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Kemampuan pemecahan masalah siswa 

menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar. Kemampuan 

pemecahan masalah yang cenderung rendah disebabkan karena siswa malas belajar dan 

kurang berlatih soal. Selain itu, disebabkan adanya pengaruh penggunaan gadget yang 

berlebihan. Sehingga hasil belajar matematika siswa kurang baik dan belum memenuhi 

kriteria kelulusan minimal (KKM). 

Rendahnya hasil belajar siswa dibuktikan dengan adanya data PISA (Programme  

Internationale For Student Assesment) pada tahun 2015 terakhir, Indonesia menduduki 

peringkat ke-63 dari 72 peserta PISA dari berbagai negara.  Selain itu, rangking 

pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain yaitu Indonesia menduduki 

peringkat 57 dari 65 negara (World Education Rangking) yang diterbitkan Organitation 

For Economic Co-operation and Development (OECD) ditinjau berdasarkan kemampuan 

membaca, matematika dan ilmu pengetahuan (Wahyudi dan Indri Anugraheni, 2017: 8). 

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbud, rata-rata hasil Ujian 
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Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk mata pelajaran matematika pada tahun 2016 

yaitu sekitar 61,33 sedangkan rata rata UNBK pada tahun 2017 yaitu 52,69 dan pada tahun 

2018 rata-rata UNBK semakin mengalami penurunan yaitu menjadi 31, 38 (friana, 2018). 

Hasil UNBK SMP Batik Surakarta dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan 

yang tidak terlalu signifikan atau masih dalam taraf normal. 

Tentunya penurunan hasil UNBK membuktikan bahwa hasil belajar siswa masih 

kurang baik serta banyak faktor yang mendasari rendahnya hasil belajar. Faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa yang pertama karena pelajaran masih berfokus pada guru 

(teacher centered) dimana siswa kurang diberikan waktu untuk mengeksplor kemampuan 

yang dimilikinya. Kedua, pembelajaran siswa hanya disajikan dengan permasalahan rutin 

yang tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam serta tidak menutut siswa untuk 

berfikir kreatif dan juga kemampuan pemecahan masalah siswa yang masih dikategorikan 

rendah. Menurut (Wahyudi dan Indri Anugraheni, 2017: 4-5) Masalah tidak rutin biasanya 

menggunakan prosedur yang benar-benar memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. 

Padahal kenyataannya, permasalahan dalam PISA biasanya disajikan dalam masalah yang 

tidak rutin dan menuntut kemampuan pemecahan masalah siswa. Berdasarkan penelitian 

Murtiyasa (2018) Penggunaan masalah seperti PISA dapat merangsang keterampilan 

berpikir kritis siswa sehingga penggunaan konteks yang sesuai penting untuk menghindari 

kesulitan siswa yang disebabkan oleh konteks yang tidak dikenal. Tentunya guru dituntut 

dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa melalui 

permasalahan non rutin agar hasil belajar siswa meningkat.  

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar yaitu karena belum 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang belum sesuai dengan tujuan sehingga dalam 

pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Sebenarnya banyak sekali pendekatan yang 

dapat diterapkan pada pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan 

berfikir tingkat tinggi (intelektual) pada siswa seperti pendekatan Open ended dan 

pendekatan Saintifik.  

Berdasarkan hasil penelitian Yuniarti. dkk (2017) menyimpulkan bahwa prestasi 

belajar siswa ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis dengan mendapatkan 



 
 

4 
 

masalah terbuka pada pembelajaran analitik-sintetis secara signifikan lebih baik daripada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Pada penelitian Irawan (2017) 

menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran Open Ended dapat menjadi alternatif 

pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan konsep pemahaman matematika siswa. Berdasarkan penelitian 

Firman (2018) menyimpulkan bahwa pengembangan modul pelajaran ekonomi berbasis 

ilmiah berhasil dikembangkan dengan layak dan digunakan dalam proses pembelajaran 

sehingga pendekatan saintifik berbasis modul pelajaran ekonomi efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan 

tersebut membawa pengaruh yang baik terhadap siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukan penelitian yang berjudul 

“Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Open Ended dan Pendekatan 

Saintifik Ditinjau Dari Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII SMP Batik 

Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat berfikir siswa khususnya 

pada kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan  desain 

kuasi-esperimental. Pada desain penelitian eksperimen ini melibatkan dua subjek yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pemberian perlakuan pendekatan. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMP 1 Batik pada kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 

dengan jumlah siswa 256 yang tersebar menjadi 8 kelas dengan rata-rata per kelas 32. 

Pengambilan sampling menggunakan metode Cluster Random Sampling sehingga 

diperoleh kelas VIII F dan kelas VIII G. Kelas VIII F sebagai kelas eksperimen dengan 

diterapkan pendekatan open ended dan kelas VIII G sebagai kelas kontrol dengan 

diterapkan pendekatan saintifik. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu dilakukan 

uji keseimbangan antara kedua kelas yang dijadikan sampel penelitian. 

Tehnik pengumpulan data digunakan metode tes yang digunakan dalam 

memperoleh data hasil belajar matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah. 
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Tes hasil belajar memuat pertanyaaan pilihan ganda yang akan diberikan pada kelas 

sampel setelah mendapatkan perlakuan. Sedangkan tes kemampuan pemecahan masalah 

memuat soal uraian yang akan diberikan kepada kelas sampel setelah mendapat perlakuan 

yang berkaitan dengan BAB SPLDV. Sebelum tes diujikan dilakukan uji coba terlebih 

dahulu terhadap kelas non sampel untuk dapat mengetahui apakah memenuhi syarat 

validitas dan reablilitas instrument. 

Tehnik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian, dengan menggunakan 

variansi dua jalur sel tak sama dengan taraf signifikansi 5%. Sebelum dilakukan uji 

prasarat analisis variansi yaitu uji normalitas populasi dengan menggunakan metode 

Liliefors dan uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett. Apabila analisis 

variansi menghasilkan H0 ditolak maka dilakukan uji lanjut yaitu uji komparasi ganda 

denga menggunakan metode Scheffe. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini melakukan uji keseimbangan dengan tujuan untuk mengetahui 

keseimbangan kemampuan awal kedua kelas sampel. Data yang digunakan untuk menguji 

keseimbangan yaitu nilai UTS semester ganjil siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan statistik uji t dengan taraf siqnifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 2,057318 >  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 1,99897 

maka  𝐻0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kemampuan yang sama sebelum dilakukan perlakuan. 

Penelitian ini menggunakan Instrumen penelitian yang terdiri dari tes pilihan 

ganda dan tes uraian. Tes pilihan ganda digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua variabel yang terdiri dari 15 soal 

pilihan ganda. Sedangkan tes uraian digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang terdiri dari 5 soal uraian. Sebelum instrumen diberikan pada kelas 

sampel maka dilakukan terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas try out. Instrument tes 



 
 

6 
 

hasil belajar matematika dan tes kemampuan pemecahan masalah diuji cobakan pada 31 

siswa di kelas non sampel. 

Hasil uji validitas dengan taraf signifikansi 5% bahwa istrumen hasil belajar 

matematika diperoleh 3 soal valid dan tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh 10 

soal valid. Instrument penelitian yang dinyatakan valid selanjutnya akan dilakukan uji 

reabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Hasil dan uji reabilitas diperoleh bahwa instrument 

tes hasil belajar matematika dan tes kemampuan pemecahan masalah dinyatakan reliabel. 

Karena kedua instrument penelitian dinyatakan valid dan reliabel kemudian diberikan 

kepada kelas sampel penelitian. 

Instrumen penelitian yang telah diberikan kepada kelas sampel penelitian, maka 

akan dapat diperoleh data hasil belajar matematika dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya dapat dilakukan uji prasarat analisis 

yaitu uji normalitas dan homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan uji 

normalitas dapat diperoleh bahwa sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Berikut merupakan rangkuman perhitungan pada uji normalitas. 

Tabel 1.  Hasil analisis uji normalitas 

Sumber Kelas Uji 𝑳𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  𝑳𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Hasil Belajar 

Matematika 

Eksperimen 0,1566 0,15625 Normal 

Kontrol 0,1566 0,108168 Normal 

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Tinggi 0,2032623 0,166255 Normal 

Sedang 0,158462 0,173 Normal 

Rendah 0,18889583 0,157339 Normal 

Selain itu, uji homogenitas diperoleh bahwa sampel pada penelitian mempuanyai 

variansi populasi yang sama. 

Tabel 2. Hasil analisis  uji homogenitas 

Sumber 𝒙𝟐
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒙𝟐

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Pendekatan Pembelajaran (A1) dan (A2) 0,08083 3,841 Homogen 

Kemampuan Pemecahan Masalah  

(B1) (B2) dan (B3) 
4,81796 5,991 Homogen 

Setelah dilakukan uji prasarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dapat 

dilanjutkan dengan huji analisis data dengan menggunkan analisis variansi dua jalur tak 
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sama dengan taraf signifikansi 5%.menurut budiono (2016: 206), tujuan dari penelitian 

analisis variansi dua jalur adalah untuk menguji signifikansi efek dua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Rangkuman hasil penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3. Rangkuman analisis variansi 2 jalur dengan sel tak sama. 

Sumber JK dK RK Fobs Fα 

Pendekatan Pembelajaran (A) 673.597 1 673.597 4.214 4.01 

Kemampuan Pemecahan Masalah  (B) 2737.354 2 1368.68 8.563 3.16 

Interaksi (AB) 355.235 2 177.618 1.111 3.16 

Galat (G) 9270.076 58 159.829 - - 

Total 13036.26 63 - - - 

Berdasarkan rangkuman hasil perhitungan analisis variansi 2 jalur sel tak sama 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

3.1 Ada perbedaan pengaruh antara pendekatan pembelajaran terhadap hasil 

belajar matematika 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama dengan taraf 

signifiansi 5%. Diperoleh 𝐹𝐴 = 4.214 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4.01 maka 𝐻0𝐴 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh penerapan pendekatan open ended dan 

saintifik sehingga untuk uji lanjut pasca anava tidak perlu dilakukan komparasi ganda 

antar baris. Untuk mengetahui dan membandingkan pendekatan pembelajaran yang paling 

baik yaitu dengan melihat rerata marginal dan masing-masing kemampuan pemecahan 

masalah. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan bahwa rerata marginal pendekatan 

open ended yaitu 57,90404 dan rerata marginal pendekatan saintifik yaitu 51,32576. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rerata marginal, pendekatan open ended 

lebih baik dari pada pendekatan saintifik terhadap hasil belajar matematika. 

Hal tersebut semakin dikuatkan oleh keadaan sebenarnya yang terjadi di 

lapangan yaitu saat proses pembelajaran, siswa terlihat aktif dalam diskusi dan aktif 

bertanya teman maupun guru. Siswapun antusias dalam mengerjakan soal meskipun 

beberapa siswa terlihat berjalan-jalan untuk bertanya dengan teman yang lain. Penerapan 

pendekatan ini tentunya membuat siswa jauh aktif karena adanya diskusi setiap 
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pertemuannya. Sejatinya pendekatan open ended mampu meningkatkan konsep 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika karena pada pendekatan open 

ended mengharuskan siswa berfikir tingkat tinggi melalui persoalan terbuka yang 

diberikan setiap pertemuannya sehingga memungkinkan siswa memahami konsep dalam 

pembelajaran matematika. 

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan Hasibuan (2017) mengungkapkan 

bahwa perilaku siswa pada pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open-

ended efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika disebabkan 

adanya diskusi, saling bertukar pikiran bahkan menyebabkan debat antar anggota 

kelompok. Hal ini juga didukung oleh Irawan (2017) bahwa penerapan pendekatan 

pembelajaran open ended dapat meningkatkan siswa pemahaman konsep matematika dan 

meningkatkan kemampuan matematika tingkat tinggi berpikir. Menurut Aziz (2018), 

Penggunaan pendekatan open ended dapat memperkuat pengetahuan siswa dalam berpikir 

matematis dalam upaya untuk memecahkan masalah. Upaya siswa untuk memecahkan 

masalah dengan semua matematika mereka keterampilan dapat membuat siswa sadar akan 

pentingnya pembelajaran siswa. Siswa menyadari itu menyelesaikan suatu masalah 

membutuhkan kemampuan yang tidak dapat diperoleh secara sederhana tetapi harus 

dipelajari. Open ended memungkinkan siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka 

melalui diskusi, sehingga siswa dapat menambah pengetahuan tentang matematika secara 

lebih luas. Ini memiliki dampak positif karena siswa menjadi terbiasa menerima 

perbedaan pendapat.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh pendekatan open ended dan saintifik terhadap hasil belajar matematika. 

Pendekatan open ended lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan saintifik. 

3.2 Ada perbedaan pengaruh hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh 𝐹𝐵 = 8,56 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,16 maka 𝐻0𝐵 ditolak. Hal ini 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh kemampuan pemecahan masalah 

terhadap hasil belajar matematika . karena 𝐻0𝐵 ditolak, maka perlu dilakukan uji lanjut 

yaitu komparasi ganda antar kolom. Uji komparasi digunakan untuk mengetahui adanya 

perbedaan rerata hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah tinggi, rendah dan sedang. 

Tabel 4. Rangkuman rerata sel daan rerata marginal 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kemampuan Pemecahan Masalah Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Open Ended 64.54545 55.83333 53.33333 57.90404 

Saintifik 61.25 52.72727 40 51.32576 

Rerata Marginal 62.89773 54.2803 46.66667  
Sejalan dengan analisis data pada penelitian diperoleh rerata marginal hasil 

belajar matematika daengan kemampuan pemecahan masalah siswa kategori tinggi 

sebesar 62,89773 nilai rerata marginal hasil belajar matematika dengan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kategori sedang 54.2803 dan nilai rerata marginal kemampuan 

pemacahan masalah siswa kategori rendah sebesar 46,66667.  

Tabel 5. Rangkuman uji komparasi rerata antar kolom 

𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

𝜇1 = 𝜇2 𝜇1 ≠ 𝜇2 5,053 6,3119 Diterima 

𝜇1 = 𝜇3 𝜇1 ≠ 𝜇3 19,992 6,3119 Ditolak 

𝜇2 = 𝜇3 𝜇2 ≠ 𝜇3 5,564 6,3119 Diterima 

Berdasarkan tabel komparasi ganda hasil belajar matematika dengan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kategori tinggi dan kemampuan pemecahan masalah dengan 

kategori sedang diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,053 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 6,3119 maka 𝐻0 diterima. 

Sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar matematika anatara 

kemampuan pemecahan maslah tinggi dengan kemampuan pemecahan masalah siwa 

sedang. Sedangkan komparasi ganda antara hasil belajar matematika dengan kemampuan 

pemecahan masalah kategori tinggi dengan kategori rendah 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 19,992 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

6,3119 maka 𝐻0 ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang sinifikan terhadaap 
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hasil belajar matematika tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah 

siswa rendah. Selain itu, komparasi ganda antara hasil belajar matematika dengan 

kemampuan pemecahan masalah siswa kategori sedang dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa kategori rendah diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,564 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 6,3119 maka 𝐻0 

diterima. Sehingga tidak terdapat pengaruh hasil belajar matematika antar siswa yang 

memiliki kemampuan pemecahan masalah sedang dan siswa yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah rendah. 

Sejalan dengan hasil analisis data pada penelitian, diperoleh rerata marginal hasil 

belajar matematika dengan kemampuan pemecahan masalah siswa kategori tinggi  

62,89773 nilai rerata marginal hasil belajar matematika dengan kemampuan pemecahan 

masalah sedang sebesar 54,2803 dan nilai rerata marginal hasil belajar matematika dengan 

kemampuan pemecahan maslah kategori rendah adalah 46,66667 

Hal ini didukung keadaan dilapangan dimana kemampuan pemecahan masalah 

setiap siswa memiliki tingkatannya masing masing berdasarkan pemahaman siswa 

terhadap suatu masalah sehingga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi memiliki 

tingkat kemampuan berfikir yang tinggi dalam menganalisis soal bahkan siswa aktif 

bertanya maupun ketika berdiskusi dalam pelajaran. Tentu kemampuan pemecahan 

masalah tersebut dipaenaruhi adanya potensi dan minat belajar matematika yang tinggi. 

Sesuai dengan penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

oleh Bhat (2014) bahwa Apabila kemampuan pemecahan masalah meningkatkan maka 

prestasi belajar matematika juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh 

Hooda (2018) mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang tinggi memiliki prestasi belajar matematika tinggi dibandingkan siswa yang 

memiliki tingkat kemampuan pemecahan masalah rendah. Hal ini juga didukung oleh 

Bhat (2016) bahwa gaya belajar mempengaruhi  kemampuan pemecahan masalah siswa 

dan post hock test menggambarkan bahwa gaya belajar assimilator memiliki kemampuan 
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pemecahan masalah lebih baik daripada gaya belajar lainnya sehingga hasil belajar juga 

baik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh anatara kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika. 

Siswa yang miliki kemampuan pemecahan masalah tinggi mendapat hasil belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah sedag maupun rendah. 

3.3 Ada interaksi pembelajaran dan kemampaun pemecahan masalah terhadap 

hasil belajar matematika 

Gambar 1. Gambar efek antara variabel pendekatan pembelajaran dan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan perhitugan analisis variansi dua alan dengan sel tak sama dengan taraf 

signifikan 5% diperoleh 𝐹𝐴𝐵 = 1,111 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3.16 Sehingga 𝐻0𝐴𝐵  diterima. Hal ini 

berarti tidak terdapat interaksi antara penerapan pendekatan open ended dan pendekatan 

saintifik dengan kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Interaksi kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar matematika 

dapat dilihat pada gambar 1.1 mengenai efek pendekatan pembelajaran dan kemampuan 

pemecahan masalah. Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kedua garis mewakili 
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pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada kelas sampel yang tidak terdapat 

perpotongan anatara kedua garis tersebut. 

Pendekatan pembelajaran diterapkan pada kelas sampel yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pendekatan open ended diterapkan pada kelas eksperimen dan 

pendekatan saintifik diterapkan pada kelas kontrol. Kedua pendekatan pembelajaran 

tersebut diperoleh hasil belajar matematika yang tinggi diperoleh dari siswa yang 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi daripada siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah sedang ataupun rendah. Selain itu, pendekatan open 

ended memberikan hasil belajar matematika yang baik dari pada hasil belajar matematika 

yang menggunakan pendekatan saintifik yang ditinjau dari kategori kemampuan 

pemecahan masalah dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Tidak adanya interaksi pendekatan pembelajaran dan kemampuan pemecahan 

masalah terhadap hasil belajar matematika. Dari kenyataan bahwa tidak ada interaksi 

dapat dismpulkan bahwa karakteristik perbedaan antara pendekatan open ended dan 

pendekatan saintifik  untuk setiap kategori kemampuan pemecahan masalah yang sama. 

Karakteristik yang berbeda disebabkan oleh adanya berbagai faktor. Salah satunya 

disebabkan oleh faktor internal yaitu pada siswa itu sendiri yang belum memiliki 

keinginan belajar matematika dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri siswa yang 

tentunya kedua faktor tersebut tidak diteliti oleh peneliti. Hal ini terjadi karena 

keterbatasan dalam penelitian yang tidak dapat mencakup berbagai hal khususnya faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar matematika, sehingga interaksi yang diharapkan tidak 

terjadi.  

Hasil ini juga didukung dari hasil penelitian terdahulu menurut Turmuti (2016) 

yaitu tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan sekolah terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sekolah dan peningkatan 

belajar siswa melalui pendekatan terbuka lebih baik daripada mereka yang belajar melalui 

cara konvensional. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi 

antara pendekatan pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

4. PENUTUP 

Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh 

pendekatan open ended dan saintifik terhadap hasil belajar matematika dengan pendekatan 

open ended lebih baik dibandingkan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar 

matematika. Selain itu juga terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap 

hasil belajar matematika, dimana hasil belajat matematika siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah kategori tinggi lebih baik dari kategori sedang maupun 

rendah. Namun tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran open ended dan 

saintifik dengan kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 
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