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AKUNTANSI SMK NEGERI 1 ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
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ABSTRAK
Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan
pendekatan open ended. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
materi matriks di kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Anambas Kabupaten Kepulauan
Anambas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi sebanyak 21 orang.
Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus dengan
sumber data yang terdiri dari siswa, guru, dokumen dan proses pembelajaran. Berdasarkan
hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dengan penggunaan pendekatan open ended, pada
siklus I nilainya masih relatif rendah. Dari hasil penelitian tindakan selanjutnya, hasil belajar
siswa tampak meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes di atas Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM). Ketuntasan perolehan nilai siswa diambil dari nilai tes pra siklus yaitu 24%
kemudian dilajutkan dengan siklus I yaitu 52,38% di atas KKM dan meningkat menjadi
90,48% tuntas pada siklus ke II.

Kata Kunci : Hasil Belajar, Pendekatan Open Ended.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu

universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran
penting dalam berbagai disiplin ilmu dan
memajukan daya pikir manusia.
Perkembangan pesat di bidang teknologi
informasi dan komunikasi dewasa ini
dilandasi oleh perkembangan matematika
di bidang teori bilangan, aljabar, analisis,
teori peluang dan matematika diskrit.
Untuk menguasai dan mencipta teknologi
di masa depan diperlukan penguasaan
matematika yang kuat sejak dini.
(Kemendiknas, 2009 : 1 ).

Sampai saat ini matematika masih
dianggap mata pelajaran yang sulit,
membosankan, bahkan menakutkan.
Anggapan ini mungkin tidak berlebihan
selain mempunyai sifat yang abstrak,
pemahaman konsep matematika yang baik
sangatlah penting karena untuk memahami
konsep yang baru diperlukan prasarat
pemahaman konsep sebelumnya.

Dalam proses belajar mengajar
pendidik mempunyai tugas untuk memilih
model pembelajaran yang tepat sesuai
dengan materi yang disampaikan demi

tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam
proses belajar mengajar di kelas terdapat
keterkaitan yang erat antara pendidik,
peserta didik, kurikulum, sarana dan
prasarana. Pendidik mempunyai tugas
untuk memilih pendekatan,model dan
metode pembelajaran yang tepat sesuai
dengan materi yang disampaikan demi
tercapainya tujuan pendidikan.

Masalah lain yaitu rendahnya
kualitas buku paket karena banyak ditulis
tanpa melibatkan orang pendidikan
matematika atau pendidik matematika,
buruknya sistem evaluasi yang hanya
mengejar solusi namun mengabaikan
proses pembuatannya serta kurang
tertatanya kurikulum matematika. Selain
itu proses pembelajaran matematika di
sekolah masih menggunakan pendekatan
tradisional atau mekanistik, yakni seorang
pendidik secara aktif mengajarkan
matematika kemudian memberikan contoh
dan latihan, di sisi lain peserta didik
berfungsi seperti mesin, mereka
mendengar, mencatat, dan mengerjakan
latihan yang diberikan pendidik.

Jika ditinjau dari cara belajar yang
dilakukan peserta didik, diketahui bahwa
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mereka kurang termotivasi untuk belajar.
Saat pendidik menerangkan pelajaran,
sebagian besar peserta didik tidak
memperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Mereka hanya mencatat, meskipun tidak
memahami apa yang mereka catat. Tugas-
tugas yang diberikan tidak dikerjakan atau
tidak sempurna diselesaikan dengan alasan
tidak mengerti, karena soalnya tidak sama
dengan contoh soal yang diberikan
pendidik. Apabila peserta didik mengalami
kesulitan dalam memahami pelajaran,
maka hanya 1 atau 2 orang saja peserta
didik yang berani bertanya . Peserta didik
merasa malu dan takut bertanya kepada
pendidik. Begitu juga untuk aktivitas
menanggapi pertanyaan yang diajukan
pendidik, peserta didik tidak mau
mengacungkan tangan sebagai tanda ingin
menjawab walaupun ada di antara mereka
yang tahu dengan jawaban pertanyaan
yang diajukan.

Pemecahan masalah yang
direncanakan adalah melalui penerapan
penelitian tindakan kelas. Untuk itu
penulis mencoba menerapkan suatu
pendekatan pembelajaran yang melibatkan
seluruh peserta didik dengan
memanfaatkan teman sebaya yang lebih
pandai dalam pembelajaran serta
memberikan peluang bagi setiap peserta
didik untuk aktif dalam penyelesaian suatu
permasalahan. Sehingga setiap peserta
didik selalu berupaya mempersiapkan diri
masing-masing untuk memahami materi
yang diajarkan dengan aktif
menyelesaikan soal dan bertanya pada
pendidik maupun temannya sendiri.

Mengingat masalah di atas jika
tidak diselesaikan akan berakibat
munculnya masalah-masalah yang baru
seperti peserta didik akan semakin
kesulitan menerima materi pada kelas
berikutnya, peluang tidak lulus setelah
ujian dan peserta didik semakin kurang
memaknai dan menyenangi pelajaran
matematika, maka penulis berusaha
mencari ide atau gagasan tentang
bagaimana cara yang tepat untuk

meningkatkan hasil belajar matematika
yang diperoleh peserta didik.

Masalah rendahnya hasil belajar
peserta didik terutama mata pelajaran
Matematika merupakan masalah umum
yang sering dialami oleh peserta didik. Hal
ini disebabkan masih banyaknya anggapan
bahwa matematika adalah pelajaran yang
sulit dan membosankan, sehingga peserta
didik tidak tertarik untuk mempelajarinya.
Peneliti berupaya untuk meningkatkan
hasil belajar peserta didik dengan
menerapkan metode yang dapat mengajak
peserta didik untuk aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan dapat memilih metode
penyelesaian masalah yang mereka anggap
mudah dan dipahami. Untuk mencapai
tujuan peneliti maka peneliti memilih
proses pembelajaran yang dapat mengajak
peserta didik untuk aktif, kreatif dan
inovatif. Salah satu pendekatan
pembelajaran yang cocok untuk masalah
tersebut adalah pendekatan pembelajaran
Open Ended. Dengan pendekatan
pembelajaran ini, peserta didik diberikan
kesempatan untuk belajar aktif dan
memilih sendiri metode penyelesaian
masalah.

Belajar merupakan usaha yang
dilakukan setiap manusia dalam rangka
untuk mencapai sesuatu yang ingin
dicapai. Menurut Suryabrata (2002;232)
menyimpulkan tentang belajar yaitu: (1)
belajar itu membawa perubahan; (2)
perubahan itu pada pokoknya adalah
didapatkannya kecakapan baru; (3)
perubahan itu terjadi karena usaha dengan
sengaja. Belajar adalah suatu proses di
mana suatu tindakan muncul atau berubah
karena adanya respons terhadap sesuatu
situasi (Sukmadinata,2003:15). Hal ini
yang juga terkait dengan belajar adalah
pengalaman, pengetahuan yang berbentuk
interaksi dengan orang lain atau
lingkungannya.

Dalam penelitian ini, belajar adalah
suatu proses  yang ditandai dengan
perubahan pada diri siswa, dan perubahan
itu merupakan hasil belajar yang
melibatkan segi jasmani dan rohani yang
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menghasilkan perubahan-perubahan dalam
hal pengetahuan, pemahaman,
ketrampilan,  sikap dan tingkah laku, serta
semua aspek yang ada dalam individu.

Menurut paham Progresivisme
Jhon Dewey  (Pahyono, 2004 : 4)
1) Siswa belajar dengan baik apabila

mereka secara aktif dapat
mengkonsruksikan sendiri pemahaman
mereka tentang apa yang diajarkan  oleh
guru.

2) Anak harus bebas agar bisa berkembang
wajar.

3) Penumbuhan minat melalui pengalaman
langsung untuk merangsang belajar.

4) Guru sebagai pembimbing dan peneliti.
5) Harus ada kerja sama antara sekolah

dan masyarakat.
6) Sekolah progresif harus merupakan

laboratorium untuk melakukan
eksprimen.

Hasil belajar siswa dalam hal ini
meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif,
aspek afektif dan aspek psikomotorik. (1)
aspek kognitif, kemampuan kognitif yang
meliputi: pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
(2) Aspek afektif, kemampuan afektif
meliputi penerimaan, partisipasi,
penilaian, dan penentuan sikap, organisasi,
dan pembentukan pola hidup. (3) Aspek
psikomotorik, kemampuan psikomorik
meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan
terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan
kompleks, gerakan penyesuaian dan
kreativitas. (Hamalik,2003:160)

Pembelajaran ialah proses yang
diselenggarakan oleh pendidik untuk
membelajarkan peserta didik dalam
belajar, bagaimana belajar memperoleh
dan memproses pengetahuan,
keterampilan, dan sikap (Dimiyati dan
Mudjiono, 2002:157). Pembelajaran
merupakan suatu upaya menciptakan
kondisi peserta didik untuk belajar.
Degeng yang dikutip oleh Muliyardi
(2002:3) menyatakan bahwa pembelajaran
merupakan upaya untuk membelajarkan
peserta didik. Pembelajaran lebih
menekankan pada bagaimana upaya

pendidik untuk mendorong atau
memfasilitasi peserta didik belajar, bukan
pada apa yang dipelajari.

Dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional  No.20 tahun 2003
dikemukakan bahwa pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
Sedangkan menurut Dimiyati dan
Mudjiono (2006:297) pembelajaran adalah
kegiatan pendidik secara terprogram
dalam desain instruksional, untuk
membuat peserta didik belajar aktif yang
menekankan pada sumber belajar.

Matematika merupakan salah satu
mata pelajaran wajib yang dipelajari
peserta didik mulai dari tingkat dasar
sampai perpendidikan tinggi. Hal ini
disebabkan karena matematika merupakan
pelajaran dasar bagi pelajaran lainnya.
Secara etimologis perkataan matematika
berarti ilmu pengetahuan yang aktivitas
dalam dunia penalaran, sedangkan ilmu
lain lebih menekankan hasil observasi atau
eksperimen di samping penalaran.
Matematika terbentuk sebagai hasil
pemikiran manusia berhubungan dengan
ide, proses, dan penalaran (Ruseffendi ET,
1980:148).

Ciri utama matematika adalah
penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu
konsep atau pernyataan yang diperoleh
sebagai akibat logis dari kebenaran
sebelumnya. Namun demikian, dalam
pembelajaran pemahaman konsep sering
diawali secara induktif melalui
pengalaman peristiwa nyata. Proses
induktif-deduktif dapat digunakan untuk
mempelajari konsep matematika. Selama
mempelajari matematika di kelas, aplikasi
hasil rumus atau sifat yang diperoleh dari
penalaran deduktif maupun induktif sering
ditemukan meskipun tidak secara formal
hal ini disebut dengan belajar bernalar
(Depdiknas, 2003:5-6).

Sementara itu menurut teori belajar
Gagne yang dikutip oleh Erman Suherman
(2003:33)  bahwa dalam pembelajaran
matematika ada dua objek yang diperoleh
peserta didik yaitu objek langsung dan
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objek tak langsung. Objek tak langsung
antara lain kemampuan menyelidiki dan
memecahkan masalah, belajar mandiri dan
tahu bagaimana semestinya belajar.
Sedangkan objek langsung berupa fakta,
ketrampilan, konsep dan aturan.

Matriks adalah susunan suatu
kumpulan bilangan dalam bentuk persegi
panjang yang diatur menurut barisdan
kolom. Baris suatu matriks adalah susunan
bilangan-bilangan yang mendatar dalam
matriks. Kolom suatu matriks adalah
susunan bilangan-bilangan yang tegak
dalam matriks. Jenis jenis matriks
berdasarkan ordo dan elemen-elemen
matriks yaitu:
1) Matriks baris, yaitu matriks yang terdiri

atas satu baris.
2) Matriks kolom, yaitu matriks yang

terdiri atas satu kolom.
3) Matriks nol, yaitu matriks yang semua

elemennya nol.
4) Matriks identitas, yaitu matriks yang

elemen-elemen diagonal utamanya
sama dengan1, sedangkan elemen-
elemen lainnya sama dengan nol.

5) Matriks skalar, yaitu matriks yang
elemen-elemen diagonal utamanya
sama, sedangkan elemen di luar
diagonal utama nol.

6) Matriks persegi, yaitu matriks yang
banyak baris dan kolomnya sama.

7) Matriks diagonal, yaitu matriks persegi
elemen di luar elemen diagonalnya
bernilai nol.

8) Matriks segitiga atas, yaitu matriks
persegi yang elemen-elemen di bawah
diagonal utamanya bernilai nol.

9) Matriks segitiga bawah, yaitu matriks
persegi yang elemen-elemen di atas
diagonal utamanya bernilai nol.

Shimada (dalam Tim MKPBM,
2001:113) menyatakan bahwa: pendekatan
open-ended adalah pendekatan
pembelajaran yang menyajikan suatu
permasalahan yang memiliki lebih dari
satu jawaban atau metode penyelesaian.
Pendekatan ini memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk memperoleh
pengetahuan, pengalaman menemukan,

mengenali dan memecahkan masalah
dengan beberapa cara berbeda.

Pembelajaran dengan pendekatan
open ended diawali dengan memberikan
masalah terbuka kepada peserta didik.
Kegiatan pembelajaran harus mengarah
dan membawa peserta didik dalam
menjawab masalah dengan banyak cara
serta mungkin juga dengan banyak
jawaban (yang benar), sehingga
merangsang kemampuan intelektual dan
pengalaman peserta didik dalam proses
menemukan sesuatu yang baru.

Menurut Suherman, dkk
(2003:123) problem yang diformulasikan
memiliki multi jawaban yang benar
disebut problem tak lengkap atau disebut
juga Open-Ended problem atau soal
terbuka. Peserta didik yang dihadapkan
dengan Open-Ended problem, tujuan
utamanya bukan untuk mendapatkan
jawaban tetapi lebih menekankan pada
cara bagaimana sampai pada suatu
jawaban dengan berbagai metode.

Nohda (dalam Tim MKPBM,
2001: 113) menyatakan bahwa tujuan
pembelajaran dengan metode open-ended
adalah untuk membantu mengembangkan
kreatif dan pola pikir matematika peserta
didik melalui pemecahan masalah
matematika secara simultan. Dalam
pelaksanaannya peserta didik diminta
untuk memecahkan masalah dengan
menggunakan strategi penyelidikan
masalah yang meyakinkan baginya.
Heddens dan Speer (dalam Mina, 2006:6)
yang menyatakan bahwa pendekatan open-
ended bermanfaat untuk meningkatkan
cara berpikir peserta didik. Pendekatan
open-ended merupakan salah satu
pendekatan yang membantu peserta didik
melakukan pemecahan masalah secara
kreatif dan menghargai keragaman
berpikir yang mungkin timbul selama
proses pemecahan masalah.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan,
mulai dari bulan September sampai
dengan bulan November 2017. Penelitian
dilaksanakan di SMK Negeri 1 Anambas
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Kabupaten Kepulauan Anambas,
pelaksanaan penelitian dilakukan pada
hari-hari efektif sesuai dengan  jadwal jam
pelajaran. Berdasarkan judul penelitian
yaitu upaya meningkatkan hasil
pembelajaran mata pelajaran matematika
pada materi Matriks melalui penerapan
pembelajaran dengan pendekatan open
ended pada siswa kelas XI Akuntansi
semester I SMK Negeri 1 Anambas, maka
subyek penelitiannya adalah siswa kelas
XI Akuntansi semester I SMK Negeri 1
Anambas Tahun Pelajaran 2017/2018
yang berjumlah 21 siswa. Sumber data
dalam penelitian ini adalah siswa, sebagai
subyek penelitian. Data yang dikumpulkan
dari siswa meliputi data hasil tes tertulis.
Tes tertulis dilaksanakan pada setiap akhir
siklus yang terdiri atas materi matriks.

Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dengan menerapkan model
pengajaran ekspositori dan  model
pengajaran kooperatif serta pendekatan
Open Ended. Mata pelajaran yang diteliti
adalah mata pelajaran matematika dengan
materi Matriks pada kelas XI Akuntansi
SMK Negeri 1 Anambas.

Prosedur Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) ini direncanakan terdiri dari 2
(dua) siklus, dimana kedua siklus tersebut
merupakan rangkaian dari proses
pembelajaran, artinya pelaksanaan siklus
II merupakan kelanjutan dari siklus I dan
seterusnya. Setiap siklus berlangsung
dengan waktu selama dua kali tatap muka
dan terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi.

Setelah peserta didik menjalani
setiap siklusnya dalam penelitian tindakan
kelas ini, diharapkan 75% dari peserta
didik menguasai dengan baik materi
Matriks dan aktif secara fisik, kognitif,
afektif dan aspek sosialnya dalam proses
pembelajaran matematika.

Hasil tes tertulis digunakan untuk
mengukur hasil belajar peserta didik. Data
hasil belajar dianalisis dengan melihat
ketuntasan hasil belajar peserta didik
secara individual. Berdasarkan Kurikulum

2013 SMK Negeri 1 Anambas Tahun
Pelajaran 2017/2018, seorang peserta didik
dikatakan tuntas untuk mata pelajaran
matematika bila telah memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70
(untuk kelas XI). Jika data hasil tes tertulis
tersebut telah memenuhi indikator
ketercapaian PTK maka penelitian
tindakan kelas ini dianggap tuntas, namun
jika data hasil tes tertulis tersebut tidak
memenuhi indikator ketercapaian PTK
yang telah ditetapkan maka penelitian
tindakan kelas ini dianggap belum tuntas
untuk memenuhi kriteria.

Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas (classroom action
research) yang ditandai dengan adanya
siklus, adapun dalam penelitian ini terdiri
atas 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi.

a. Perencanaan (planning), terdiri atas
kegiatan:
1) penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran
(RPP);

2) penyiapan skenario
pembelajaran.

b. Pelaksanaan (acting), terdiri atas
kegiatan;
1) pelaksanaan program

pembelajaran sesuai dengan
jadwal,

2) proses pembelajaran dengan
menerapkan pembelajaran
dengan pendekatan Open
Ended pada materi Matriks,

3) secara klasikal menjelaskan
strategi dalam pembelajaran
kooperatif pendekatan Open
Ended lengkapi dengan lembar
kerja siswa,

4) memodelkan strategi dan
langkah-langkah pembelajaran
pendekatan Open Ended,

5) mengadakan observasi tentang
proses pembelajaran,

6) mengadakan tes tertulis,
7) penilaian hasil tes tertulis.
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c. Pengamatan (observing), yaitu
mengamati proses pembelajaran
dan menilai hasil tes sehingga
diketahui hasilnya. Atas dasar hasil
tersebut digunakan untuk
merencanakan tindak lanjut pada
siklus berikutnya.

d. Refleksi (reflecting), yaitu
menyimpulkan pelaksanaan hasil
tindakan pada siklus yang sudah
dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PRA SIKLUS

Pembelajaran sebelum pelaksanaan
tindakan kelas, guru mengajar secara
konvensional.  Guru cenderung
menstranfer ilmu pada siswa, sehingga
siswa pasif, kurang kreatif, bahkan
cenderung bosan. Disamping itu dalam
menyampaikan materi guru tanpa
menggunakan alat peraga.

Melihat kondisi pembelajaran
yang monoton, suasana pembelajaran
tampak kaku,  berdampak pada nilai  yang
diperoleh  siswa kelas XI Akuntansi pada
materi Matriks sebelum siklus I (pra
siklus). Banyak siswa belum mencapai
ketuntasan belajar minimal dalam
mempelajari kompetensi dasar tersebut.
Hal  ini diindikasikan pada capaian nilai
hasil belajar di bawah kriteria ketuntasan
minimal (KKM) sebesar 70. Sebagian
besar  siswa belum mencapai ketuntasan
belajar, hanya sebagian kecil yang telah
mencapai ketuntasan belajar.  Data
ketuntasan  belajar pada kondisi awal
dapat diketahui pada tabel 1 di bawah  ini
Tabel 1 Ketuntasan Belajar  Siswa Hasil Tes
Pra Siklus

No Ketuntasan
Belajar

Jumlah Siswa
Pra Siklus

Jumlah Persen
1. Tuntas 5 24 %
2. Belum Tuntas 16 76 %

Jumlah 21 100%
Sumber : Hasil tabulasi data September 2017

Berdasarkan data pada tabel 1
tersebut di atas, diketahui bahwa siswa
kelas XI Akuntansi yang memiliki nilai
kurang dari KKM 70, sebanyak 16 siswa.
Dengan  demikian  jumlah siswa yang

belum mencapai ketuntasan belajar
minimum untuk materi Matriks sebanyak
16 siswa (76%). Sedangkan yang telah
mencapai ketuntasan sebanyak 5 siswa (
24%) , dapat dilihat seperti diagram di
bawah ini:

Gambar 1. Diagram Ketuntasan Belajar Pra Siklus
SIKLUS I

Berdasarkan data hasil penelitian
siklus I mengenai hasil belajar matematika
materi pokok Matriks dengan pendekatan
Open Ended diperoleh data, terdapat 10
siswa belum mencapai ketuntasan belajar
minimal dalam mempelajari kompetensi
dasar tersebut.  Hal  ini diindikasikan pada
capaian nilai hasil belajar di bawah kriteria
ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70.
Sebagian besar  siswa belum mencapai
ketuntasan belajar, hanya sebagian kecil
yang telah mencapai ketuntasan belajar.
Data ketuntasan  belajar pada kondisi awal
dapat diketahui pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Ketuntasan Belajar  Siswa Hasil Tes Siklus I

No Ketuntasan
Belajar

Jumlah Siswa
Siklus I

Jumlah Persen
1. Tuntas 11 52,38 %
2. Belum Tuntas 10 47,62 %

Jumlah 21 100%
Sumber : Hasil tabulasi data Oktober 2017

Berdasarkan data pada tabel 2  tersebut di
atas, diketahui bahwa siswa kelas XI
Akuntansi yang memiliki nilai kurang dari
KKM 70, sebanyak 10 siswa. Dengan
demikian  jumlah siswa yang belum
mencapai ketuntasan belajar minimum
untuk materi Matriks sebanyak 10 siswa
(47,62%). Sedangkan yang telah mencapai
ketuntasan sebanyak 11 siswa (52,38%),
dapat dilihat seperti diagram di bawah ini:

Gambar 2. Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I
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Hasil tes kemampuan awal dengan hasil
tes kemampuan siklus I dapat dilihat
adanya pengurangan jumlah siswa yang
masih di bawah Kriteria Ketuntasan
Minimal. Pada pra siklus jumlah siswa
yang dibawah KKM  sebanyak 16 siswa
dan pada akhir siklus I berkurang menjadi
10 siswa.  Nilai rata-rata kelas meningkat
dari 60 menjadi 67. Jumlah siswa yang
mencapai ketuntasan belajar mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan
siklus I, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan Open
Ended mampu meningkatkan hasil
belajar, khususnya pada materi Matriks.
Oleh karena itu, rata-rata kelas pun
mengalami kenaikan menjadi 67.
Walaupun sudah terjadi kenaikan seperti
tersebut di atas, namun hasil tersebut
belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari
hasil observasi bahwa dalam kegiatan
pembelajaran masih terdapat beberapa
siswa yang kurang aktif dalam melakukan
kegiatan pembelajaran, karena sebagian
siswa beranggapan bahwa kegiatan dengan
pendekatan Open Ended akan mendapat
prestasi yang sama. Oleh karena itu,
diperlukan upaya perbaikan pembelajaran
pada siklus II.
SIKLUS II

Berdasarkan data hasil penelitian
siklus II mengenai hasil belajar
matematika materi pokok Matriks dengan
pendekatan Open Ended diperoleh data,
terdapat 2 siswa belum mencapai
ketuntasan belajar minimal dalam
mempelajari kompetensi dasar tersebut.
Hal  ini diindikasikan pada capaian nilai
hasil belajar di bawah kriteria ketuntasan
minimal (KKM) sebesar 70.

Sebagian besar  siswa sudah
mencapai ketuntasan belajar, hanya
sebagian kecil yang telah mencapai
ketuntasan belajar.  Data ketuntasan
belajar pada kondisi awal dapat diketahui
pada tabel 3 di bawah  ini.
Tabel 3. Ketuntasan Belajar  Siswa Hasil Tes Siklus
II

No
Ketuntasan

Belajar

Jumlah Siswa
Siklus II

Jumlah Persen

1. Tuntas 19 90,48 %
2. Belum Tuntas 2 9,52 %

Jumlah 21 100%
Sumber : Hasil tabulasi data November 2017

Berdasarkan data pada tabel 3  tersebut di
atas, diketahui bahwa siswa kelas XI
Akuntansi yang memiliki nilai kurang dari
KKM 70, sebanyak 2 siswa. Dengan
demikian  jumlah siswa yang belum
mencapai ketuntasan belajar minimum
untuk materi Matriks sebanyak 2 siswa
(9,52%). Sedangkan yang telah mencapai
ketuntasan sebanyak 19 siswa ( 90,48%) ,
dapat dilihat seperti diagram di bawah ini:

Gambar 3. Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II
Berdasarkan  hasil tes kemampuan siklus I
dengan hasil tes kemampuan siklus II
dapat dilihat adanya pengurangan jumlah
siswa yang masih di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal. Pada Siklus I jumlah
siswa yang dibawah KKM  sebanyak 10
siswa dan pada akhir siklus II berkurang
menjadi 2 siswa.  Nilai rata-rata kelas
meningkat dari 67 menjadi 72. Jumlah
siswa yang mencapai ketuntasan belajar
mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan siklus II, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan Open
Ended mampu meningkatkan hasil
belajar, khususnya pada materi Matriks.

Jika dibandingkan antara keadaan
pra siklus, siklus I dan siklus II dapat
dilihat  bahwa saat kondisi awal rata- rata
kelas sebesar 60; 67;dan 72. Untuk lebih
jelasnya  dapat dilihat pada tabel 4 dan
gambar 4 di bawah ini:
Tabel 4. Perbandingan Hasil Tes  Pra
siklus, Siklus I dan Siklus II

No
Hasil

Lambang
Angka

Hasil
Evaluasi

Arti
Lambang

Pra
Siklus

Model
Siklus

I

Model
Siklus

II

1 84-100 A
Sangat
Baik

- 2 3

2 77-83 B Baik 2 3 5
3 70-76 C Cukup 3 6 11
4 63-69 D Kurang 10 7 2

5 <62 E
Sangat
Kurang

6 3 -

Jumlah 21 21 21
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Dari tabel 4 di atas  dapat dibuat grafik
hasil tes pra siklus, siklus I dan siklus II
dibawah ini :

Dari hasil penelitian, dapat dilihat dan
telah terjadi peningkatan pemahaman
materi Matriks pada siswa kelas XI
Akuntansi semester I tahun pelajaran
2017/2018 melalui penerapan
pembelajaran dengan pendekatan Open
Ended. Peningkatan  terlihat dari jumlah
siswa yang tuntas dimana pada pra siklus
hanya 5 siswa (23,80%) menjadi 11 siswa
(52,38%) pada siklus I dan meningkat 19
siswa (90,48%) pada siklus II. Pada akhir
pembelajaran terdapat perubahan positif
pada siswa mengenai pemahaman materi
Matriks. Dengan menggunakan
pembelajaran dengan pendekatanOpen
Ended ternyata mampu meningkatkan
prestasi belajar pada pelajaran matematika
pada materi Matriks.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas yang
dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni
Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Pembelajaran dengan pendekatan Open

Ended dapat meningkatkan hasil belajar
matematika peserta didik kelas XI
Akuntansi di SMK Negeri 1 Anambas
pada materi Matriks.

2. Pembelajaran dengan pendekatan Open
Ended dapat meningkatkan keaktifan
peserta didik dalam pembelajaran yang
meliputi aktivitas bertanya, aktivitas
berdiskusi dan menjawab soal dengan
berbagai metode atau cara.

3. Dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran Open Ended dapat
membantu peserta didik dalam
memahami konsep-konsep

pembelajaran matematika di kelas XI
Akuntansi di SMK Negeri 1 Anambas.

Dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran Open Ended dapat
menopang ketuntasan belajar peserta didik
dan dapat meningkatkan ketuntasan secara
klasikal.
SARAN

Berkaitan dengan penelitian yang
telah dilakukan, maka peneliti mengajukan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Rekan-rekan guru menggunakan metode

dan model pembelajaran yang bervariasi
agar pembelajaran tidak membosankan.

2. Rekan-rekan guru dapat menggunakan
pembelajaran dengan pendekatan  Open
Ended untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik dalam pembelajaran.

3. Rekan-rekan guru menyempurnakan dan
melanjutkan penelitian ini agar hasil
yang didapat lebih sempurna.

Bagi siswa yang terlibat dalam
penelitian ini agar tetap menanamkan
sikap positif dalam pembelajaran
matematika yaitu aktif, menjalin kerjasama
yang baik, menghargai pendapat orang lain
dan bersemangat dalam belajar.
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