
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Penalaran 

Penalaran merupakan terjemahan dari reasoning. Ross (Rochmad, 2008) 

menyatakan bahwa “salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika 

adalah mengajarkan kepada siswa penalaran logika (logical reasoning)”. Bila 

kemampuan bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa 

matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan 

meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. 

Penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan satu cara untuk 

menarik kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus-

kasus yang bersifat individual. Tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang bersifat 

individual menjadi kasus yang bersifat umum. Bernalar adalah aktivitas yang 

memungkinkan orang lain berpikir logis yang menghasilkan sejumlah konsep dan 

pengertian. “Orang yang bernalar dan berpikirnya analitik cenderung mencatat 

pola struktur dan keteraturan dalam situasi nyata dan benda-benda simbolik”. 

(Turmudi, 2008:58). 

Herdian (2010) menyatakan bahwa kemampuan penalaran itu meliputi: 

(1) penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk 
menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah, (2) kemampuan 
yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan, seperti pada 
silogisme, dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai 
implikasi dari suatu argumenasi, dan (3) kemampuan untuk melihat 
hubungan-hubungan, tidak hanya hubungan antara benda-benda 
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tetapi juga hubungan antara ide-ide, dan kemudian mempergunakan 
hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide-ide lain. 

 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran 

memiliki peran yang amat penting dalam proses berpikir seseorang. Dimana 

proses berpikir itu merupakan proses penarikan kesimpulan yang dilakukan 

dengan aturan-aturan sehingga memperoleh kebenaran. Untuk menarik 

kesimpulan sehingga diperoleh kebenaran maka dapat dilakukan dengan 

penalaran induktif dan penalaran deduktif.  

 

1. a. Penalaran induktif 

Suria sumantri (Yusfendi) mengatakan bahwa penalaran induktif adalah 

“suatu proses berpikir berupa penarikan kesimpulan yang umum (berlaku untuk 

semua / banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal yang khusus”. Pendapat yang 

sama juga disampaikan oleh Markman dan Gentner (Santrock, 2008:357) bahwa 

“penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum, yakni 

mengambil kesimpulan (membentuk konsep) tentang semua anggota suatu 

kategori berdasarkan observasi dari beberapa anggota, kondisi khusus atau hal 

yang spesifik merupakan premis, sedangkan hal umum merupakan konklusi”. Ini 

berarti bahwa untuk memperoleh kesimpulan dalam penalaran induktif melibatkan 

persepsi tentang keteraturan, misalnya mencari kesamaan dari fakta – fakta atau 

contoh-contoh atau pola – pola yang berbeda. Proses mencari kesamaan di dalam 

matematika dapat menjadi dasar bagi pembentukan konsep, yaitu dapat 

mengurangi hal – hal yang harus di ingat dalam rangka memperoleh transfer 
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belajar. Penalaran ini memudahkan untuk memetakan suatu masalah sehingga 

dapat dipakai dalam masalah lain yang serupa.  

Banyak penalaran induktif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya untuk mengetahui penyebab suatu kejadian. Dari kejadian-kejadian yang 

terjadi maka kita akan berusaha untuk menemukan apa penyebab latar belakang 

kejadian tersebut. Sehingga penalaran induktif merupakan kegiatan penarikan 

kesimpulan berdasarkan beberapa kemungkinan yang muncul. Penalaran induktif 

dalam penelitian ini meliputi generalisasi dan analogi. 

a. Generalisasi 

Ruseffendi (Herdian, 2010) mengatakan “generalisasi adalah membuat 

perkiraan atau terkaan berdasarkan kepada pengetahuan (pengalaman) yang 

dikembangkan melalui contoh-contoh khusus”. Penalaran ini meliputi pengamatan 

terhadap contoh–contoh khusus dan menemukan pola atau aturan yang 

melandasinya. Sebagai contoh, Reni membeli 10 coklat dengan harga Rp. 

50.000,00, kemudian Tari membagikan coklat tersebut  2 coklat untuk Sari, 3 

coklat untuk Ari, 1 coklat untuk Tari dan 4 coklat untuk Rizky. Berapakah uang 

coklat yang harus dibayar setiap orang? Ini adalah kesimpulan umum yang ditarik 

dari hal yang khusus. Kesimpulan umum yang ditarik dari hasil generalisasi 

induktif dapat merupakan suatu aturan, namun dapat pula sebagai prediksi yang 

didasarkan pada aturan itu. 

b.     Analogi 

Analogi adalah membandingkan dua hal (situasi atau kondisi) yang 

berlainan berdasarkan keserupaanya, kemudian menarik kesimpulan atas dasar 

 

 



19 

 

 

keserupaan tersebut. Analogi  merupakan hal yang berlainan. Dalam hal ini, yang 

dicari adalah persamaan diantara dua hal yang berbeda, dengan menarik 

kesimpulan atas dasar persamaan itu. 

Shuter dan Pierce (Yusfendi) menyatakan “analogi merupakan penalaran 

dari satu hal tertentu kepada satu hal lain yang serupa kemudian 

menyimpulkannya”. Dengan kata lain analogi merupakan penalaran dari satu hal 

tertentu kepada satu hal lain yang serupa kemudian disimpulkan mana yang benar 

untuk satu hal juga akan benar untuk hal yang lain.  

Contoh: 

Anak pertama mendapat 2 baju dan 1 celana dengan harga Rp. 150.000,00, Anak 

kedua mendapat 3 baju dan 2 celana dengan harga Rp.250.000,00. Berapakah 

harga masing-masing baju dan celana? 

Jawaban untuk pertanyaan diatas yaitu harga baju Rp.50.000,00, sedangkan harga 

celana adalah Rp.50.000,00. hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan 

dalam suatu pola bilangan. 

 

1. b. Penalaran deduktif 

Unsur utama dalam pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif, yang 

bekerja dengan berbagai asumsi, tidak dengan pengamatan. Pembuktian melalui 

deduksi adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen 

deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar, kepada 

kesimpulan-kesimpulan, yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar.  
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Penalaran deduktif merupakan proses penalaran yang dimulai dari hal-hal 

yang umum atau universal menuju hal-hal yang bersifat khusus atau dapat juga 

diartikan sebagai proses penalaran yang menggunakan pernyataan-pernyataan 

yang telah diketahui kebenarannya terlebih dahulu, untuk kemudian digunakan 

dalam membuat kesimpulan dari suatu pernyataan baru (Septyukans:2010). Proses 

penalaran tersebut konklusinya diturunkan secara mutlak menurut premis-

premisnya yaitu proses penalaran dari umum ke khusus. Jika premis benar dan 

cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya 

benar. Penalaran deduktif dalam penelitian ini meliputi kondisional dan silogisme. 

a. Kondisional 

Penalaran kondisional merupakan bagian dari berpikir yaitu mengubah 

informasi yang diberikan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam kondisional 

dijelaskan tentang adanya hubungan antara dua kondisi atau keadaan, yang 

dinyatakan dengan hubungan jika… maka… 

Penalaran kondisional terdiri dari empat jenis, yaitu: 

1. Memperkuat anteseden 

Contoh:  

  Jika x=2 dan y=4 maka 2x+2y=12. 

  x=2 dan y=4. 

  Kesimpulan: 2x+2y=12. 

Kalimat yang dimulai dengan kata “jika…” bernilai benar maka 

penalarannya akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Contoh diatas 

jelas bahwa Jika x=2 dan y=4 maka 2x+2y=12 bernilai benar. 
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2. Memperkuat konsekuen 

Contoh:  

  Jika  x=3 dan y=5 maka 3x+3y=24. 

  3x+3y=24. 

  Kesimpulan: x=3 dan y=5. 

Kalimat yang dimulai dengan kata “maka…” bernilai benar maka 

penalarannya akan menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Misalkan 

contoh diatas jika 3x+3y=24 belum tentu karena x=3 dan y=5, mungkin 

bisa karena x=4 dan y=4 sehingga meskipun x≠3 dan y≠5, 3x+3y juga bisa 

sama dengan 24. 

3. Menyangkal anteseden 

Contoh: 

Jika x=4 dan y=5 maka x+2y=14. 

  x≠4 dan y≠5. 

  Kesimpulan: x+2y≠14. 

Kalimat yang diawali dengan kata “jika…” bernilai salah, maka akan 

membawa pada kesimpulan yang kurang tepat. Misalkan pada contoh 

tersebut, bahwa jika x≠4 dan y≠5 bukan berarti bahwa x+2y≠14, bisa saja 

x=8 dan y=3. 

4. Menyangkal konsekuen 

Contoh:  

 Jika x = 2 maka x + 3 = 5 

 3 5x + ≠  
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 Kesimpulan: 2x ≠  

Kalimat yang diawali dengan kata “maka…” bernilai salah, maka 

kesimpulan yang diperoleh akan bernilai benar. Misalkan pada contoh 

tersebut, bahwa jika 3 5x + ≠  berarti 2x ≠ . 

Berdasarkan jenis-jenis dan contoh dari penalaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kesimpulan yang valid yaitu pada contoh memperkuat 

anteseden dan pada contoh menyangkal konsekuensi, sedangkan pada contoh 

memperkuat konsekuensi dan menyangkal anteseden dapat disimpulkan bahwa 

kesimpulan yang salah berarti tidak valid.  

b. Silogisme 

Silogisme, yaitu sebuah argumen yang terdiri atas tiga bagian. Di 

dalamnya terdapat dua pernyataan yang benar (premis) yang menjadi dasar dari 

argumen itu, dan sebuah kesimpulan (konklusi) dari argumen tersebut. Di dalam 

logika, sebagai cabang matematika yang banyak membahas tentang silogisme 

terdapat beberapa aturan yang menyatakan apakah silogisme itu valid (sah) atau 

tidak. 

Silogisme merupakan suatu  cara penalaran yang formal. Penalaran dalam 

bentuk ini jarang ditemukan/dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih 

sering mengikuti polanya saja, meskipun kadang-kadang secara tidak sadar. 

Misalnya jika diketahui sistem persamaan dua variabel dengan persamaan  

pertama x + 2y = 5 dan persamaan kedua 2x - y = 9 maka akan diperoleh nilai x 

dan y. Jika nilai x dan y sudah diketahui maka himpunan penyelesaiannya juga 

diketahui.Benarkah pernyataan tersebut? Bentuk seperti itulah yang disebut 
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silogisme. Kalimat pertama (premis mayor) dan kalimat kedua (premis minor) 

merupakan pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan (kalimat ketiga). 

Dari uraian diatas maka penalaran matematika yang dikaji dalam penelitian 

ini difokuskan pada penalaran induktif dan deduktif. Penalaran tersebut mencakup 

analogi, generalisasi, kondisional dan silogisme. 

 

2. Kreativitas dan Berpikir kreatif 

Kreativitas adalah kemampuan individu untuk mempergunakan imaginasi 

dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari ide atau gagasan, orang lain dan 

lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Semua 

manusia memiliki kemampuan dan kareteristik yang berbeda-beda antara yang 

satu dengan yang lainnya, kemudian antara kelompok dengan kelompok lainnya. 

Perbedaan antara manusia dilihat dari adanya kareteristik dan kemampuan 

tersebut. Berbagai kemampuan yang mereka miliki ada pada orang lain juga, 

namun kapasitas orang kreatif jauh lebih banyak dari orang-oran pada umumnya. 

 Barron (Asrori, 2007:61) mendefenisikan bahwa “kreativitas adalah 

kemapuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru disini bukan 

berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-

unsur yang telah ada sebelummya”. Sedangkan Utami munandar (Asrori, 

2007:62) mendefenisikan bahwa “kreativitas adalah kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan dan menekankan bahwa 

 

 



24 

 

 

kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian merupakan hasil interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Selanjutnya Torrence (Asrori, 2007:64) juga mengatakan bahwa 

“kreativitas itu sebagai proses kemampuan memahami kesenjangan-kesenjangan 

atau hambatan-hambatan hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru, dan 

mengkomunikasikan hasil-hasilnya serta dapat mungkin memodifikasi dan 

menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan”. Semua itu dapat berlangsung 

melalui proses belajar yang dilakukan oleh individu dalam waktu kurun yang 

lama. Torrance (Mina 2006:10) menggambarkan empat komponen kreativitas 

yang dapat diakses, yaitu: 

• Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk menghasilkan 
sejumlah ide 

• Keluwesan atau fleksibilitas (flexibility) yaitu kemampuan 
menghasilkan ide-ide beragam 

• Kerincian atau elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan 
mengembangkan, membumbui, dan mengeluarkan sebuah ide 

• Keaslian atau orisinalitas (originality) yaitu kemampuan untuk 
menghasilkan ide yang tak biasa diantara kebanyakan atau 
jarang yakni berpikir mengenai sesuatu yang belum dipikirkan 
orang atau tidak sama dengan pemikiran orang-orang pada 
umumnya.  

 
Jadi, kreativitas itu harus merupakan sebuah ide baru yang dianggap 

sebagai sesuatu yang tidak dikenal. Dengan kata lain, seseorang itu berpandangan 

berbeda dengan pandangan orang lain dan memandang sesuatu yang dikenal 

dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang lain. 

Orang-orang yang kreatif tidak berbeda dengan orang lain dilihat dari segi 

fisik tetapi biasanya memiliki karakter dan kemampuan. Setiap orang bisa menjadi 

kreatif selama ia mendapatkan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan 
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untuk berkreasi dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada didiri 

masing-masing. Sehingga lahirlah penciptaan konsep atau ide baru, atau 

hubungan-hubungan baru dari konsep atau ide yang sudah ada sebelumnya 

sebagai dasar dalam berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang terjadi yang dilakukan 

seseorang yang kreatif. Debouno (Abu alhijjaj, 2010:80) menegaskan bahwa 

“berpikir kreatif adalah keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan 

keterampilan lainnya”. Menurutnya berpikir kreatif memiliki kesamaan dengan 

keterampilan menyetir mobil. Dengan berpikir kreatif, kecerdasan akan berfungsi 

dan berpengaruh terhadap pengalaman-pengalaman manusia, sebagaimana 

munculnya kekuatan mesin mobil dengan keterampilan mobil tersebut. 

Utami Munandar (Hawadi, dkk (2001:5) memberikan ciri-ciri kemampuan 

berpikir kreatif, sebagai berikut: 

Ciri-ciri aptitude yaitu: (1). Keterampilan berpikir lancar, (2). 
Keterampilan berpikir luwes (fleksibel), (3). Keterampilan berpikir 
rasional, (4). Keterampilan memperinci atau mengelaborasi, dan (5). 
Keterampilan menilai (mengevaluasi). Sedangkan ciri-ciri afektif 
(non-aptitude) yaitu: (1). Rasa ingin tahu, (2). Bersifat imajinatif, 
(3). Merasa tertantang oleh kemajuan, (4). Sifat berani mengambil 
resiko, dan (5). Sifat menghargai. 
 
Orang yang kreatif harus memiliki sejumlah keterampilan yang 

membedakannya dengan orang lain. Selain itu, dengan berpikir dapat menjadikan 

orang tersebut memiliki sejumlah keterampilan yang membuatnya kreatif. Utari 

Munandar (2009:35) mengatakan bahwa “biasanya anak yang kreatif selalu ingin 

tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang 
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kreatif”. Anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa 

percaya diri.  

Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong seseorang untuk mengeksplorasi 

berbagai kemungkinan yang menghambat kehidupannya. Ketekunan 

memungkinkan seseorang untuk berusaha mencari pemecahan masalah yang 

menghambat kehidupannya tanpa ada rasa bosan. Rasa tertantang dan keberanian 

mengambil resiko membuat seseorang berani memunculkan atau melakukan 

modifikasi terhadap berbagai pemecahan masalah. Jadi “seseorang yang 

mempunyai kemampuan berpikir kreatif haruslah mampu mengeksplorasi 

terhadap area, melakukan pengamatan baru, perkiraan (prediksi) baru dan 

kesimpulan baru” Skinner (Sumiati, 2007:137). 

 

3. Berpikir Kreatif dalam Matematika 

Kegiatan berpikir itu sangat penting bagi manusia, karena hal ini 

merupakan kebutuhan pokok untuk mengetahui rahasia-rahasia kehidupan. 

Kegiatan berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila 

mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. 

Ruggiero (Siswono: 2009) mengartikan “berpikir sebagai suatu aktivitas mental 

untuk membantu memformulasikan atau memecahkan suatu masalah, membuat 

suatu keputusan, atau memenuhi hasrat keingintahuan (fulfill a desire to 

understand)”. Pendapat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang merumuskan 

suatu masalah, memecahkan masalah, ataupun ingin memahami sesuatu, maka ia 

melakukan suatu aktivitas berpikir. 
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Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan ketika 

seseorang memunculkan suatu ide baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan 

ide-ide sebelumnya yang belum pernah diwujudkan yang masih dalam pemikiran. 

Pengertian berpikir kreatif ini ditandai adanya ide baru yang dimunculkan sebagai 

hasil dari proses berpikir tersebut. 

Berpikir kreatif dalam matematika mengacu pada pengertian berpikir 

kreatif secara umum. Bishop (Mina, 2006:14) menjelaskan bahwa “seseorang 

memerlukan dua jenis berpikir berbeda yang komplementer dalam matematika, 

yaitu berpikir kreatif yang bersifat intuitif dan berpikir analitik yang bersifat 

logis”. Pandangan ini lebih melihat berpikir kreatif sebagai suatu pemikiran yang 

intuitif daripada yang logis. Pengertian ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif 

tidak didasarkan pada pemikiran yang logis tetapi lebih sebagai pemikiran yang 

tiba-tiba muncul, tak terduga, dan di luar kebiasaan. 

Pehkonen (Siswono: 2009) memandang “berpikir kreatif sebagai suatu 

kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi 

tetapi masih dalam kesadaran”. Ketika seseorang menerapkan berpikir kreatif 

dalam suatu praktik pemecahan masalah, maka pemikiran divergen yang intuitif 

menghasilkan banyak ide. Hal ini akan berguna dalam menemukan 

penyelesaiannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa berpikir kreatif 

memperhatikan berpikir logis maupun intuitif untuk menghasilkan ide-ide. 

Pandangan ini lebih mengarah pada pandangan kedua dalam pengertian berpikir 

kreatif. 
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Silver (Siswono, 2006) memberikan “indikator untuk menilai berpikir 

kreatif siswa (kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan) menggunakan pengajuan 

masalah dan pemecahan masalah”. Ketiga komponen untuk menilai berpikir 

kreatif dalam matematika tersebut meninjau hal yang berbeda dan saling berdiri 

sendiri, sehingga siswa yang memiliki kemampuan dan latar belakang berbeda 

akan mempunyai kemampuan yang berbeda pula sesuai tingkat kemampuan 

ataupun pengaruh lingkungannya. Dari ketiga komponen tersebut akan 

memungkinkan untuk mengetahui tingkat berpikir siswa. Mungkin ada siswa yang 

memenuhi ketiga komponen tersebut skaligus tetapi pasti ada juga siswa yang 

hanya memenuhi satu atau dua komponen saja. 

Selanjutnya Silver (Mina, 2006:16) mengatakan bahwa “pembelajaran 

matematika yang mengandung aktivitas pemecahan masalah (problem solving) 

dan pengajuan masalah (problem posing) termasuk soal-soalnya dapat membantu 

siswa untuk mengembangkan kemampuan kreatif terhadap matematika”. 

Kemampuan-kemampuan tersebut adalah fluency (kelancaran), flexibility 

(keluwesan atau fleksibilitas), novelty (kebaruan). Kelancaran mengacu pada 

banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespons sebuah perintah. Fleksibilitas 

tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika merespons perintah. 

Sedangkan kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam merespons 

perintah.  

Dalam masing-masing komponen, apabila respons perintah disyaratkan 

harus sesuai dengan perintah yang diinginkan, maka indikator kegunaan atau 

bernilai berpikir kreatif sudah dipenuhi. Indikator keaslian dapat ditunjukkan atau 
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merupakan bagian dari kebaruan. Jadi indikator atau komponen berpikir itu dapat 

meliputi kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan.  

Berdasarkan pengertian kreativitas dan kaitan berpikir kreatif dalam 

matematika, peneliti mengambil pemahaman kemampuan berpikir kreatif 

matematis meliputi meliputi kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan banyak gagasan, keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan untuk 

mengajukan bermacam-macam pemecahan terhadap masalah, keaslian 

(originality) adalah kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan asli yang 

merupakan hasil pemikiran sendiri, dan kerincian (elaborasi) yaitu kemampuan 

untuk menguraikan sesuatu secara teperinci. 

 

4. Pembelajaran Pendekatan Open – Ended 

Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan 

matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika 

jepang. Dipandang dari strategi bagaimana materi pelajaran disampaikan, pada 

prinsipnya pendekatan open-ended  sama dengan pembelajaran berbasis masalah 

yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya dimulai dengan 

memberi suatu masalah kepada siswa. 

Menurut Suherman, dkk (2001:113) “problem yang diformulasikan 

memiliki multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga 

open-ended problem atau soal terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan open-

ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih 

menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban”. Dengan demikian 
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bukanlah hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, 

namun beberapa atau banyak. 

Sifat “keterbukaan” dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada 

satu cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu 

jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut. Contoh penerapan masalah open-

ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan 

metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang 

diberikan bukan berorientasi pada jawaban (hasil) akhir. 

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan memberikan 

masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan 

membawa siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin 

juga dengan banyak jawaban (yang benar), sehingga merangsang kemampuan 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Shimada (1997:1) bahwa “pendekatan 

open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari 

satu”. Pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan, pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah 

terbuka yang dapat memberi siswa banyak pengalaman dalam menafsirkan 

masalah, dan mungkin membangkitkan gagasan yang berbeda bila dihubungkan 

dengan penafsiran yang berbeda. Pendekatan open-ended dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan/pengalaman 

menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. 
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Namun, pada pendekatan open-ended masalah yang diberikan adalah masalah 

yang bersifat terbuka (open-ended problem) atau masalah tidak lengkap 

(incomplete problem). Sedangkan dasar keterbukaan masalah diklasifikasikan 

dalam tiga tipe, yakni: (1) prosesnya terbuka, maksudnya masalah itu memiliki 

banyak cara penyelesaian yang benar, (2) hasil akhirnya terbuka, maksudnya 

masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar, dan (3) cara pengembangan 

lanjutannya terbuka, maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, 

mereka dapat mengembangkan masalah baru yaitu dengan cara merubah kondisi 

masalah sebelumnya (asli). 

Tujuan dari pembelajaran open-ended problem menurut Nohda (Suherman, 

dkk, 2001:114) ialah “untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola 

pikir matematis siswa melalui problem posing secara simultan”. Dengan kata lain, 

kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal 

mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. 

Pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk 

meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan 

kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya tiada lain adalah agar 

kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal dan 

pada saat yang sama kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi 

melalui proses pembelajaran. Inilah yang menjadi pokok pikiran pembelajaran 

dengan open-ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif 

antara matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab 

permasalahan melalui berbagai strategi. 
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Dalam pembelajaran dengan pendekatan open-ended, siswa diharapkan 

bukan hanya mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada proses 

pencarian suatu jawaban. Menurut Suherman dkk (2003:124) mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan matematis dan kegiatan siswa disebut terbuka jika 

memenuhi ketiga aspek berikut: 

• Kegiatan siswa harus terbuka yaitu kegiatan pembelajaran harus 
mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala 
sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka.  

• Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir, yaitu kegiatan 
yang didalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman 
nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika 
atau sebaliknya.  

• Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu 
kesatuan, dimana dalam pembelajaran matematika, guru 
diharapkan dapat mengangkat pemahaman dalam berpikir 
matematika sesuai dengan kemampuan individu. Meskipun pada 
umumnya guru akan mempersiapkan dan melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan 
masing-masing. Guru bisa membelajarkan siswa melalui 
kegiatan-kegiatan matematika tingkat tinggi yang sistematis atau 
melalui kegiatan-kegiatan matematika yang mendasar untuk 
melayani siswa yang kemampuannya rendah. Pendekatan 
uniteral semacam ini dapat dikatakan terbuka terhadap 
kebutuhan siswa ataupun terbuka terhadap ide-ide matematika. 

 
Pada dasarnya, pendekatan open-ended bertujuan untuk mengangkat 

kegiatan kreatif siswa dan berpikir matematika secara simultan. Oleh karena itu 

hal yang perlu diperhatikan adalah kebebasan siswa untuk berpikir dalam 

membuat proses pemecahan sesuai dengan kemampuan, sikap, dan minatnya 

sehingga pada akhirnya akan membentuk intelegensi matematika siswa. 

Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan open-ended, biasanya lebih 

banyak digunakan soal-soal open-ended sebagai instrumen dalam pembelajaran. 

Terdapat keserupaan terhadap pengertian mengenai soal open-ended. Hancock 
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(Mina, 2006:19) soal open-ended adalah “soal yang memiliki lebih dari satu 

penyelesaian yang benar”. Pertanyaan yang mempunyai jawaban benar lebih dari 

satu dan siswa menjawab dengan caranya sendiri tanpa harus mengikuti proses 

pengerjaan yang sudah ada. Berenson dan Garter (Mina, 2006:17) 

mengidentifikasi “masalah open-ended sebagai tipe masalah yang mempunyai 

banyak penyelesaian dan banyak cara penyelesaian”. Ciri terpenting dari soal 

open-ended adalah tersedianya kemungkinan banyak jawaban serta tersedia 

keleluasaan bagi siswa untuk memakai sejumlah metoda yang dianggapnya paling 

sesuai menyelesaikan soal tersebut. 

Menurut Sawada (Mina, 2006:20), bila open-ended problems semacam 

soal tadi diberikan pada para siswa di sekolah, setidaknya ada lima keuntungan 

yang dapat diharapkan. 

1. Para siswa terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 
mereka dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara lebih 
sering. Para siswa tidak hanya pasif menirukan cara yang 
dicontohkan gurunya. Pemecahan masalah open-ended 
memberikan lingkungan pembelajaran yang bebas, responsive, 
dan mendukung kareana banyak jawaban. 

2. Para siswa mempunyai kesempatan yang lebih dalam 
menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika 
mereka secara menyeluruh. Yaitu mereka terlibat lebih aktif 
dalam menggunakan potensi pengetahuan dan keterampilan yang 
sudah dimiliki sebelumnya. 

3. Setiap siswa dapat menjawab permasalahan dengan caranya 
sendiri. Ini artinya, setiap kreativitas siswa dapat terungkapkan. 

4. Pembelajaran dengan menggunakan open-ended problems 
semacam ini memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam 
proses bernalar. 

5. Ada banyak pengalaman-pengalaman (berharga) yang akan 
didapatkan siswa dalam bentuk kepuasan dalam proses 
penemuan jawaban dan juga mendapat pengakuan dari siswa-
siswa lainnya 
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Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian dan ciri-ciri pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan open-ended, maka selanjutnya dapat dilihat 

sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

   Tabel 2.1. Sintaks Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended    
 

No Fase Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

1. Menyajikan masalah 

Memberikan problem terbuka kepada siswa, 
sehingga siswa mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai 
kehendak mereka. 

2. Pengorganisasian 
pembelajaran 

Guru mengarahkan siswa untuk menumbuhkan 
orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, 
komunikasi-interaksi, sharing, keterbukaan, dan 
sosialisasi. 

3. Bimbingan dan 
pengarahan 

Guru memberikan bimbingan dan arahan 
kepada siswa untuk berimprovisasi mengembangka
n metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi 
dalam memperoleh jawaban sehingga jawaban 
siswa beragam 

4. Membuat 
kesimpulan. 

siswa diminta untuk menjelaskan proses mencapai 
jawaban tersebut 

   (Sumber: Suherman, dkk, common textbook strategi pembelajaran mtematika 
kontemporer) 

 

5. Pembelajaran Biasa 

Seorang guru dituntut untuk menguasa berbagai model-model 

pembelajaran, dimana melalui model pembelajaran yang digunakannya akan dapat 

memberikan nilai tambah bagi anak didiknya. Selanjutnya yang tidak kalah 

pentingnya dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar yang optimal atau 

maksimal. 

Salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak 

digunakan oleh guru adalah model pembelajaran biasa. Model ini sebenarnya 

sudah tidak layak lagi kita gunakan sepenuhnya dalam suatu proses pengajaran, 
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dan perlu diubah. Tetapi untuk mengubah model pembelajaran ini sangat susah 

bagi guru, karena guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan 

menggunakan model pembelajaran lainnya. 

Menurut Ujang Sukandi (Sunarto)  mendeskripsikan  bahwa “pembelajaran 

biasa ditandai dengan  guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-

konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan 

mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih 

banyak mendengarkan”.  Disini terlihat bahwa pembelajaran biasa yang 

dimaksud  adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya 

sebagai “pentransfer” ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran biasa dapat dimaknai 

sebagai pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru, komunikasi lebih 

banyak satu arah dari guru ke siswa, metode pembelajaran lebih banyak 

menggunakan ceramah dan demonstrasi, dan materi pembelajaran lebih pada 

penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi. 

 Menurut Djamarah (Gita) mengatakan “metode pembelajaran biasa adalah 

metode pembelajaran tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar 

dan pembelajaran”.Sedangkan Burrowes (Warpala) menyampaikan bahwa 

“pembelajaran biasa menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu 

yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, 

menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya 

kepada situasi kehidupan nyata”.  
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Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan pembelajaran matematika secara biasa adalah suatu kegiatan belajar 

mengajar yang selama ini kebanyakan dilakukan oleh guru atau yang biasa 

dilakukan guru ketika menyampaikan pelajaran kepada siswa dimana guru 

mengajar secara klasikal yang di dalamnya aktivitas guru mendominasi kelas, dan 

siswa hanya menerima saja apa-apa yang disampaikan oleh guru, guru hanya 

memberikan penjelasan, memberikan contoh soal dan memberikan latihan serta 

memberikan penilaian sehingga aktivitas siswa menjadi pasif dalam belajar, dan 

belajar siswa kurang bermakna karena lebih banyak menerima dari guru.  

 Selanjutnya akan dilihat gambaran model pedagogik yang akan dilakukan 

dalam penelitian dimana kegiatan proses pembelajaran dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan open-ended sebagai perlakuan pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran biasa sebagai perlakuan pada kelas kontrol. 

Gambaran model pedagogik yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah sebagai berikut: 

   Tabel 2.2. Perbedaan Pedagogik antara Pendekatan Open-ended dengan 
Pembelajaran Biasa 

 

No Pembelajaran Pendekatan open-ended Pembelajaran Biasa 

1. Konsep dari pembelajaran dimulai 
dengan memberikan problem terbuka 
kepada siswa 

Konsep dari pembelajaran diawali 
dengan hal yang abstrak. 

2. Siswa melakukan beragam 
aktivitas untuk menjawab problem  
yang diberikan 

Siswa secara pasif menerima 
rumus tanpa memberikan 
kontribusi ide dalam proses 
pembelajaran. 

3. Memberikan waktu yang cukup 
kepada siswa untuk mengeksplorasi pr
oblem. 

Siswa belajar dari rumus dan 
dilanjutkan dengan soal-soal. 
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   Lanjutan Tabel 2.2. Perbedaan Pedagogik antara Pendekatan Open-ended 
dengan Pembelajaran Biasa 

 

No Pembelajaran Pendekatan open-ended Pembelajaran Biasa 

4. 
Siswa membuat rangkuman dari 
proses penemuan yang mereka 
lakukan. 

Keterampilan dikembangkan atas 
dasar latihan. 

5. 
Diskusi kelas mengenai strategi dan 
pemecahan dari problem serta  
penyimpulan dengan bimbingan guru. 

Pembelajaran menggunakan 
rumus yang harus diterangkan, 
diterima, dihapalkan, dan 
dilatihkan. 

 

5. Gender 

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Kamus 

Bahasa Indonesia Kontemporer (Novilia & Silvia, D. 2007: 105) mendefenisikan 

jenis kelamin (gender) adalah sebagai sifat kelamin jantan dan betina. Dalam 

Webster’s New World Dictionary (Alfiar, W. 2010) bahwa gender diartikan 

sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 

nilai dan tingkah laku. Sedangkan di dalam Women’s Studies Encyclopedia 

(Alfiar, W. 2010) dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang 

berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, 

dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat. 

Selanjutnya Hilary M. Lips dalam bukunya Sex and Gender (Mansour 

Fakih 1999: 8-9) mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap 

laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, 

cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan 

dan perkasa. Selain itu Baron (2000: 188) mengartikan bahwa gender merupakan 
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sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang 

laki-laki atau perempuan. Sedangkan Fakih (2006: 71) mengemukakan bahwa 

gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri 

dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya 

disebut konsep gender. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan.  

 

7. Teori Belajar Pendukung 

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan memberikan 

masalah terbuka kepada siswa yang memenuhi tiga aspek yaitu: kegiatan siswa 

harus terbuka, kegiatan matematis adalah ragam berpikir dan kegiatan siswa serta 

kegiatan matematis merupakan satu kesatuan, sehingga mengundang siswa untuk 

menjawab permasalahan melalui berbagai strategi yang mengarah dan membawa 

siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan 

banyak jawaban (yang benar), sehingga merangsang kemampuan.  

Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan 

masalah terbuka, dimana kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi 

kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak 

mereka sehingga siswa lebih aktif dan guru berfungsi sebagai motivator bagi 

siswa dalam mendapatkan pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan 

dan menyelesaikan masalah adalah teori Ausubel. Menurut Ausubel (Suparno, 
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1997:54) belajar bermakna timbul jika siswa mencoba menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Jika pengetahuan baru 

tidak berhubungan dengan pengetahuan yang ada, maka pengetahuan itu akan 

dipelajari siswa melalui belajar hafalan. Hal ini disebabkan pengetahuan yang 

baru tidak diasosiasikan dengan pengetahuan yang ada.  

Untuk membantu guru dalam mengajar dengan menggunakan prinsip 

diatas, maka Ausubel mengemukakan apa yang disebut pengorganisir awal, yaitu 

suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawali pembelajaran suatu materi 

tertentu, khususnya pembelajaran dengan materi yang baru. Pengorganisir awal 

disini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mempersiapkan struktur 

kognitif yang dimiliki agar siswa siap menerima materi pembelajaran yang baru. 

Selanjutnya kegiatan-kegiatan siswa dalam pembelajaran pendekatan open-

ended ini yang merupakan ragam berpikir dimana didalamnya terjadi proses 

pengabsrtaksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari kedalam 

dunia matematika atau sebaliknya yang sejalan dengan teori Bruner karena 

mengajak siswa menyukai matematika dengan memperlihatkan kepada mereka 

cara  mempelajari  matematika  melalui  pengalaman  nyata dalam kehidupan 

sehari-hari kedalam dunia nyata ataupun pengalaman langsung  ke  alam  sekitar 

yang memungkinkan siswa mengalami sendiri proses mirip dengan penciptaan 

matematika melalui  kegiatan  mematematikasi  kontekstual  yaitu  kegiatan 

enaktif, ikonik dan simbolik. Pola pikir siswa dikembangkan dari hal–hal yang 

bersifat konkret ke yang abstrak. Aktifitas  belajar  dilakukan melalui  peraga-
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peraga  yang  melibatkan  seluruh  panca  indra  terutama  indra  penglihatan, 

pendengaran dan peraba.  

Kemudian kegiatan-kegiatan siswa dan kegiatan matematis dalam 

pembelajaran pendekatan open-ended merupakan satu kesatuan, dimana guru 

diharapkan dapat mengangkat pemahaman siswa bagaimana memecahkan 

permasalahan dan perluasan serta pendalaman dalam berpikir matematis sesuai 

dengan kemampuan individu sehingga guru akan mempersiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan 

masing-masing sejalan dengan teori Piaget. Piaget (Hergenhann, B.R & Matthew, 

H.W, 2008:325) mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif 

oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif 

seseorang bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan 

berinteraksi terhadap lingkungannya. Dari teori ini berarti bahwa pembelajaran 

sebagai proses aktif sehingga pengetahuan yang diberikan kepada siswa tidak 

diberikan dalam ”bentuk jadi” melainkan mereka harus membentuknya sendiri, 

sehingga dalam hal ini guru dalam proses belajar mengajar berfungsi sebagai 

fasilitator. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, bahwa untuk memperoleh 

konsep baru, siswa selalu diajak bahkan ditugaskan dalam kerja kelompok untuk 

mencari, menyelesaikan masalah, menggeneralisasikan, dan menyimpulkan hasil 

kajian atau temuan mereka. 

Vygotsky juga sejalan dengan teori perkembangan Piaget yang meyakini 

bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu menghadapi tantangan 

dan pengalaman baru, serta untuk memecahkan masalah yang muncul. Dalam 
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upaya mendapatkan pemahaman, individu yang bersangkutan berusaha 

mengkaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya 

kemudian membangun pengertian baru. 

Vygotsky dalam teorinya menekankan pada interaksi individu dengan 

orang lain merupakan faktor yang terpenting yang mendorong perkembangan 

kognitif seseorang. Maksudnya yaitu siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya 

tidak dapat sendiri. Jadi disini guru mengatur dan menyediakan lingkungan 

belajar, mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, serta memberikan 

dukungan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara maksimal. 

 

7. Penelitian yang relevan 

Beberapa penelitian tentang penalaran dan berpikir kreatif matematis sudah 

dilakukan. Sebagai contoh, Dahlan (2005) melakukan penelitian tentang 

kemampuan penalaran dan pemahaman matematika siswa sekolah lanjutan tingkat 

pertama melalui pendekatan pembelajaran open-ended pada SLTP negeri di Kota 

bandung yaitu Siswa yang belajar matematika melalui pendekatan open-ended dan 

strategi kooperatif signifikan lebih baik dibanding siswa yang belajar melalui 

pendekatan konvensional dan pembelajaran biasa (tradisional). Jika pembelajaran 

tersebut diinteraksikan dengan jenis kelamin, diperoleh hasil bahwa ada pengaruh 

yang positif dari hasil interaksi pembelajaran matematika melalui pendekatan 

open-ended kooperatif dengan jenis kelamin terhadap kemampuan penalaran dan 

pemahaman matematika siswa. Pengaruh interaksi lainnya adalah model 

pembelajaran dengan katagori siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi 
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pembelajaran melalui pendekatan open-ended dengan kategori siswa 

menunjukkan pengaruh terhadap kemampuan penalaran dan pemahaman 

matematika siswa. Akan tetapi, pengaruh interaksi dari ketiga faktor, yakni model 

pembelajaran, jenis kelamin dan kategori siswa tidak menunjukkan pengaruh yang 

berarti terhadap kemampuan penalaran dan pemahaman matematika siswa. 

Akibatnya kemampuan penalaran dan pemahaman matematika sebagai tujuan 

pembelajaran matematika tercapai dengan optimal.  

Priyatna (2003) dalam penelitian disertasinya tentang kemampuan 

penalaran dan pemahaman matematika siswa kelas 3 sekolah lanjutan tingkat 

pertama negeri di kota Bandung, bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara kemampuan penalaran dengan kemampuan pemahaman matematika siswa. 

Sedangkan hasil penelitian Dwirahayu (2005) siswa kelas 3 SMP PGRI 1 cimahi 

menunjukkan peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa yang 

pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan analogi lebih tinggi daripada 

peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang pembelajarannya 

dengan menggunakan pendekatan konvensional. 

 Selanjutnya Mina (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Sedangkan 

berdasarkan jawaban-jawaban angket sikap siswa, siswa memiliki sikap positif 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended.  
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Hasil-hasil penelitian dan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas 

menjadi acuan peneliti untuk mengungkapkan dan mengembangkan kemampuan 

penalaran dan berpikir kreatif matematis khususnya pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama. Pendekatan pembelajaran yang dipilih adalah pendekatan 

open-ended dalam upaya mengembangkan kemampuan penalaran dan berpikir 

kreatif matematis siswa.  

 
B. Kerangka konseptual 

1. Peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 
pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan penalaran 
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 
 
Penalaran adalah bagian terpenting dalam matematika. Jika seseorang 

mengerjakan soal matematika maka ia tidak terlepas dari aktivitas bernalar. 

Penalaran merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan 

berupa fakta. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran dibutuhkan pendekatan 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan cara 

berpikirnya. 

Pembelajaran biasa selama ini yang dilakukan oleh guru, hanya berpusat 

pada guru sebagai penyampai informasi, sementara siswa hanya mendengarkan 

dan mencatat. Pembelajaran tersebut kurang memberi motivasi kepada siswa 

untuk terlibat langsung dalam pembentukan pengetahuan matematika. 

Dalam proses pembelajaran biasa hanya menuntut kemampuan siswa 

menghafal dan mengingat informasi. Siswa berperan sebagai penerima informasi, 
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sedangkan guru sebagai penyampai informasi. Hal tersebut kurang mendukung 

untuk mengembangkan kemampuan penalaran siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended yaitu siswa 

diberi kesempatan untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang 

diyakininya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengelaborasi 

permasalahan. Tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan penalaran 

matematika siswa dapat berkembang secara maksimal dan juga pada saat yang 

sama dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Inilah yang menjadi pokok pikiran 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended, yaitu pembelajaran yang 

menyajikan suatu permasalahan yang  memiliki banyak proses dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam menemukan jawaban  atau metode 

penyelesaian yang benar lebih dari satu serta mungkin juga dengan banyaknya 

proses tersebut sehingga menimbulkan banyak jawaban (yang benar). 

Dengan menerapkan karakteristik pendekatan open-ended pada proses 

pembelajaran sangat dimungkinkan mengakibatkan adanya peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Karena pada pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended, siswa diawali memberikan masalah terbuka kepada siswa 

serta kegiatan pembelajarannya harus mengarah dan membawa siswa dalam 

menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan banyak 

jawaban (yang benar), sehingga merangsang kemampuan intelektual dan 

pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru daripada siswa 

yang hanya setelah diberi pembelajaran yang diakhiri dengan latihan tanpa 

melihat bagaimana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang pada 
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akhirnya menjawab masalah sesuai dengan apa yang diharapkan guru-guru 

biasanya. Dengan demikian sangat dimungkinkan peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa yang memperoleh pendekatan open-ended lebih baik 

daripada kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

biasa. 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 
memperoleh pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
biasa. 
 
Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah salah satu tujuan penting 

dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa kesanggupan berpikir siswa 

memiliki tingkat masing-masing untuk menemukan sebanyak-banyaknya jawaban 

atas suatu masalah, menghasilkan sebanyak-banyaknya mungkin ide berdasarkan 

informasi yang tersedia. 

Pada pembelajaran biasa, pada umumnya guru hanya memberikan hafalan 

dan latihan setelah melakukan pembelajaran tanpa melihat kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk dapat menuangkan idenya, dan apa yang biasanya guru itu 

lakukan dan siswa hanya meneruskan langkah yang telah diajarkan oleh gurunya, 

sehingga siswa tidak termotivasi untuk terlibat langsung dalam pembentukan 

pengetahuannya. Siswa berperan sebagai penerima informasi, sedangkan guru 

sebagai penyampai informasi. Hal tersebut kurang mendukung untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran siswa. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru agar materi-materi 

yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan adalah pembelajaran 
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melalui pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya 

sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya tiada lain 

adalah agar kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dapat berkembang 

secara maksimal dan pada saat yang sama melalui proses pembelajaran. Artinya 

siswa  diberi kesempatan untuk menuangkan ide, strategi dan cara yang 

diyakininya. Dengan menerapkan karakteristik pendekatan open-ended pada 

proses pembelajaran sangat dimungkinkan mengakibatkan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh pendekatan open-

ended lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran biasa. 

 
3. Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

berdasarkan gender siswa melalui pendekatan open-ended. 
 
Penalaran adalah bagian terpenting dalam matematika. Jika seseorang 

mengerjakan soal matematika maka ia tidak terlepas dari aktivitas bernalar. 

Penalaran merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan 

berupa fakta. Penalaran merupakan kegiatan berpikir dan bukan perasaan. 

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. 

Setiap manusia laki-laki dan perempuan memiliki cara berpikir yang berbeda. 

Karena tidak semua cara berpikir manusia itu sama, oleh sebab itu kegiatan proses 

berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. 

Kemampuan setiap siswa tidak sama dalam belajar matematika, walaupun 
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pembelajaran yang diterima sama. Perbedaan kemampuan siswa dalam belajar 

ditemukan pada setiap jenis kelamin.  

Kemampuan penalaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar. Dalam pencapaian hasil belajar, seorang guru memiliki peranan 

penting dalam melakukan persiapan pembelajaran yang dapat mengarahkan 

kemampuan siswa. Jika proses pembelajaran monoton biasanya membuat siswa 

jenuh dalam belajar, sehingga kemampuan penalaran siswa kurang berkembang. 

Oleh sebab itu, seorang guru perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan 

siswa dalam menerapkan pendekatan pembelajaran. 

Pendekatan open-ended memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa dalam mengelaborasi permasalahan. Dengan 

pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk menuangkan ide, strategi dan cara 

yang diyakininya. Sehingga kemampuan bernalar siswa akan meningkat. Pada 

akhirnya hasil belajar siswapun akan meningkat. Karena kemampuan setiap siswa 

tidak sama dalam belajar, maka sangat dimungkinkan terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan penalaran berdasarkan jenis kelamin siswa melalui 

pendekatan open-ended. 

 
4. Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

berdasarkan gender siswa melalui pendekatan open-ended. 
 
Kemampuan berpikir kreatif merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap 

manusia baik laki-laki maupun perempuan tetapi setiap manusia memiliki tingkat 

kreativitas yang berbeda-beda. Kemampuan setiap siswa tidak sama dalam belajar 
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matematika, walaupun pembelajaran yang diterima sama. Karena tidak semua 

cara berpikir manusia itu sama, oleh sebab itu kegiatan proses berpikir untuk 

menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Perbedaan 

kemampuan siswa dalam belajar ditemukan pada setiap jenis kelamin siswa.  

Orang-orang yang kreatif tidak berbeda dengan orang lain tetapi biasanya 

memiliki karakter dan kemampuan. Setiap orang bisa menjadi kreatif selama ia 

mendapatkan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkreasi dan 

berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada didiri masing-masing. 

Sehingga lahirlah penciptaan konsep atau ide baru dari ide yang sudah ada 

sebelumnya sebagai dasar dalam berpikir kreatif. 

Jika proses pembelajaran monoton, dimana siswa belajar hanya duduk, 

mendengar, mencatat sehingga biasanya membuat siswa jenuh dalam belajar, 

yang mengakibatkan kemampuan berpikir siswa kurang berkembang untuk 

melahirkan ide-ide baru. Oleh sebab itu, seorang guru perlu mempertimbangkan 

perbedaan kemampuan siswa dalam menerapkan pendekatan pembelajaran.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan open-ended. 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki banyak proses dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam menemukan jawaban atau metode penyelesaian yang benar lebih dari satu 

serta mungkin juga dengan banyaknya proses tersebut sehingga menimbulkan 

banyak jawaban (yang benar). Dengan pendekatan ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya 
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sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa dalam mengelaborasi 

permasalahan.  

Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan 

ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru yang 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Karena 

kemampuan setiap siswa tidak sama dalam belajar, maka sangat dimungkinkan 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan jenis 

kelamin siswa melalui pendekatan open-ended. 

 
5. Interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gender siswa 

terhadap kemampuan penalaran.  
 
Bernalar adalah aktivitas yang memungkinkan orang lain berpikir logis 

yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Kemampuan penalaran 

merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun 

perempuan tetapi setiap manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki tingkat 

penalaran yang berbeda-beda walaupun pembelajaran yang diterima sama. 

Dalam pencapaian hasil belajar, seorang guru memiliki peranan penting 

dalam melakukan persiapan pembelajaran yang dapat mengarahkan kemampuan 

siswa. Jika proses pembelajaran monoton, dimana siswa belajar hanya duduk, 

mendengar, mencatat, kemudian mengerjakan latihan dimana cara 

penyelesaiannya harus sama dengan yang diajarkan oleh gurunya, proses 

pembelajaran seperti itu biasanya membuat siswa jenuh dalam belajar, sehingga 

kemampuan berpikir siswa kurang berkembang. Oleh sebab itu, seorang guru 

 

 



50 

 

 

perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa dalam menerapkan 

pendekatan pembelajaran. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan open-ended. 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki banyak proses dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam menemukan jawaban atau metode penyelesaian yang benar lebih dari satu 

serta mungkin juga dengan banyaknya proses tersebut sehingga menimbulkan 

banyak jawaban (yang benar). 

Pendekatan open-ended memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa dalam mengelaborasi permasalahan. Dengan 

pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk menuangkan ide, strategi dan cara 

yang diyakininya. Sehingga kemampuan bernalar siswa akan meningkat. Pada 

akhirnya hasil belajar siswapun akan meningkat. 

Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. Penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

akan meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Maka sangat dimungkinkan 

terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dilihat dari jenis kelamin siswa 

berdasarkan kemampuan penalaran matematis siswa. 
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6. Interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gender siswa 
terhadap kemampuan berpikir kreatif.  
 
Kegiatan berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami 

seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus 

dipecahkan. Kemampuan berpikir kreatif merupakan potensi yang dimiliki oleh 

setiap manusia laki-laki dan perempuan tetapi setiap manusia memiliki tingkat 

kreativitas yang berbeda-beda. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu 

proses yang digunakan ketika seorang individu memunculkan suatu ide baru yang 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Dalam pencapaian hasil belajar, seorang guru memiliki peranan penting 

dalam melakukan persiapan pembelajaran yang dapat mengarahkan kemampuan 

siswa. Jika proses pembelajaran monoton, dimana siswa belajar hanya duduk, 

mendengar, mencatat, kemudian mengerjakan latihan dimana cara 

penyelesaiannya harus sama dengan yang diajarkan oleh gurunya, proses 

pembelajaran seperti itu biasanya membuat siswa jenuh dalam belajar, sehingga 

kemampuan berpikir siswa kurang berkembang. Oleh sebab itu, seorang guru 

perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa dalam menerapkan 

pendekatan pembelajaran. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan open-ended. 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu 

permasalahan yang memiliki banyak proses dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam menemukan jawaban atau metode penyelesaian yang benar lebih dari satu 
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serta mungkin juga dengan banyaknya proses tersebut sehingga menimbulkan 

banyak jawaban (yang benar). 

Pendekatan open-ended memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

meginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa dalam mengelaborasi permasalahan. Dengan 

pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk menuangkan ide, strategi dan cara 

yang diyakininya. Sehingga kemampuan berpikir siswa akan meningkat. Pada 

akhirnya hasil belajar siswapun akan meningkat. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. Penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Maka sangat 

dimungkinkan terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dilihat dari jenis 

kelamin berdasarkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir diatas, maka yang 

menjadi hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan penalaran 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh 

pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 
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3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

berdasarkan gender siswa melalui pendekatan open-ended. 

4. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa berdasarkan gender siswa melalui pendekatan open-ended. 

5. Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gender terhadap 

kemampuan penalaran. 

6. Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gender terhadap 

kemampuan berpikir kreatif. 

 

 


	Menurut Ujang Sukandi (Sunarto)  mendeskripsikan  bahwa “pembelajaran biasa ditandai dengan  guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, ...

