
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting 

dalam pendidikan. Tak heran, semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar 

hingga pendidikan tinggi menggunakan matematika. Menurut Sumarmo (2013, 

hlm. 25), “Ada dua arah pengembangan di bidang penelitian matematika, yaitu 

memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang”. “Tuntutan pembelajaran 

matematika saat ini mengarah pada pemahaman matematika dan ilmu pengetahuan 

lainnya. Makna tuntutan masa depan adalah menyediakan kemampuan berpikir 

logis, sistematis, kemampuan berpikir kritis dan cermat, serta kemampuan berpikir 

objektif dan terbuka, yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, pembelajaran matematika harus menumbuhkan kemampuan proses, 

kemampuan berpikir dan sikap siswa. 

Dalam Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 bahwa, 

“Kemampuan matematika yang mendukung kemampuan lulusan matematika 

SMP menekankan: menunjukkan sikap yang logis, kritis, analitis, cermat dan 

teliti, bertanggung jawab, cepat tanggap, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah…”. Berdasarkan kemampuan lulusan matematika, maka 

sikap yang harus ditekankan oleh siswa adalah sikap kritis. Dengan 

mengedepankan sikap kritis juga akan menekankan pada berpikir kritis. 

Pentingnya kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan 

pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemampuan muatan matematika yang 

dibutuhkan untuk pendidikan menengah adalah sebagai berikut: 

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, cepat tanggap dan tidak mudah menyerah pada 

kemampuan memecahkan masalah. 

2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, antusias untuk melanjutkan 

belajar, berpikir reflektif dan minat pada matematika. 

3. Memiliki keyakinan pada kekuatan dan kepraktisan matematika, dan 

mengembangkan sikap kritis melalui pengalaman belajar. 

4. Tetaplah bersikap terbuka, objektif dan hargai pekerjaan teman dalam 

interaksi kelompok sehari-hari. 
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5. Kemampuan mengkomunikasikan ide matematika dengan jelas dan 

efektif. 

Dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, dalam lampiran PMP 

Matematika Sekolah Menengah Pertama (2014, hlm. 336), pembelajaran 

matematika pada hakikatnya merupakan metode pemecahan masalah. Namun, 

otomatis problem solving juga menyentuh pada penalaran masalah yang 

membentuk pola berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis 

dalam matematika merupakan salah satu kemampuan yang perlu digunakan dan 

dikuasai siswa. Menurut Somakim (2011, hlm. 43) “Kemampuan berpikir kritis 

matematis sangat penting bagi siswa, karena dengan keterampilan tersebut siswa 

dapat mengambil keputusan dan kesimpulan yang rasional serta memilih alternatif 

yang terbaik bagi dirinya. Dan siswa akan mampu mengamati berbagai masalah 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. " 

Padahal, kemampuan matematika siswa Indonesia masih sangat rendah. Hasil 

laporan penelitian yang dilakukan oleh Herdiman, Nurismadanti, Rengganis dan 

lain-lain (2018, hlm. 9) membuktikan hal ini, yaitu kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa masih rendah. Siswa belum mencapai indikator kemampuan 

berpikir kritis matematis dan dianggap belum dapat memberikan alasan atau 

kesimpulan logis dalam menyelesaikan masalah. Dalam menentukan rumus awal 

dan penentuan solusi masalah secara sistematis, siswa kurang memahami. 

Faktanya, kemampuan berpikir kritis siswa tidak seperti yang mereka harapkan. 

Suryadi (2005, hlm. 76) juga melakukan penelitian serupa, dan mereka menemukan 

bahwa siswa di Kota dan Kabupaten Bandung sulit untuk berdebat, menemukan 

pola pikir dan bentuk umum (berpikir kritis). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa fakta tentang kemampuan berpikir kritis di bidang ini perlu ditingkatkan. 

Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru matematika perlu memilih 

pendekatan yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan berpikir kritis siswa. 

Salah satu pendekatan yang cocok adalah pendekatan Open-Ended. Pendekatan 

Open-Ended memberi siswa kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai cara 

yang menurut mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengartikulasikan 
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masalah. Masalah yang dibawa oleh pendekatan Open-Ended adalah masalah 

terbuka atau masalah yang tidak lengkap, atau bisa disebut masalah tidak teratur. 

Melalui pendekatan Open-Ended, siswa dituntut untuk mengamati, mengajukan 

pertanyaan, menentukan hubungan, menunjukkan penyebab dan menarik 

kesimpulan. Oleh karena itu, pendekatan Open-Ended dapat digunakan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian  

pustaka mengenai kemampuan berpikir kritis matematis. Selain itu, penulis akan 

mengkaji secara mendalam terkait dengan pendekatan Open-Ended terhadap 

problematika yang telah dipaparkan, dan dituangkan dalam judul “ANALISIS 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS MELALUI 

PENDEKATAN OPEN-ENDED”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, secara terperinci 

masalah yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis matematis melalui 

pendekatan Open-Ended. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kemampuan berpikir kritis matematis ? 

2. Bagaimana pembelajaran matematika melalui pendekatan Open-Ended ? 

3. Bagaimana pendekatan Open-Ended dalam peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis ? 

C. Tujuan dan Manfaat Kajian 

Tujuan kajian yang dilakukan mengenai kemampuan berpikir kritis 

matematis melalui pendekatan Open-Ended sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana konsep kemampuan berpikir kritis matematis. 

2. Menganalisis bagaimana pembelajaran matematika melalui pendekatan 

Open-Ended. 

3. Menganalisis bagaimana pendekatan Open-Ended dalam peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis. 

Manfaat kajian yang dilakukan mengenai kemampuan berpikir kritis 

matematis melalui pendekatan Open-Ended sebagai berikut: 
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1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemampuan 

berpikir kritis matematis melalui pendekatan Open-Ended. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang kemampuan berpikir kritis matematis melalui pendekatan Open-

Ended. 

b. Pendekatan Open-Ended dapat dijadikan alternatif model pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam 

bidang pendidikan bagi mahasiswa/i yang terkhusus membahas 

mengenai kemampuan berpikir kritis matematis melalui pendekatan 

Open-Ended. 

d. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk implementasi dari 

ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti program 

perkuliahan sarjana di Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung. 

D. Definisi Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang 

digunakan, maka penulis mengemukakan definisi variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Keterampilan berpikir kritis adalah berpikir yang melibatkan identifikasi, 

analisis, dan penyelesaian masalah. Dalam berpikir kritis, aktivitas mengolah data 

atau informasi yang ada menjadi bermakna. Indikator berpikir kritis dalam 

matematika meliputi: 
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a. Berikan penjelasan sederhana (Elementary Clarification). Yaitu: 

Menganalisis argumen yang dikemukakan dan menjawab pertanyaan 

yang membutuhkan penjelasan atau tantangan. 

b. Menetapkan keterampilan dasar (Basic Support) yaitu: 

mempertimbangkan laporan hasil observasi. 

c. Membuat kesimpulan (Inference), termasuk mempersiapkan dan 

mempertimbangkan deduksi, menyusun dan mempertimbangkan 

induksi, menulis keputusan dan mempertimbangkan hasil. 

d. Memberikan penjelasan lebih lanjut (Advances Clarification), termasuk 

menentukan istilah dan definisi pertimbangan serta menentukan asumsi. 

e. Menerapkan strategi dan taktik (Strategies and Tactics). 

2. Pendekatan Open-Ended 

Pendekatan Open-Ended merupakan metode kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah Open-Ended atau pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan 

yang dirumuskan memiliki solusi yang berbeda dan memungkinkan jawaban yang 

banyak. 

E. Landasan Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Berpikir kritis matematis adalah proses berpikir yang digunakan untuk 

mempelajari secara sistematis proses berpikir itu sendiri, menganalisis argumen 

dan memberikan ide berbasis bukti untuk setiap makna, untuk mengembangkan 

cara berpikir logis yang menekankan apa yang  diyakini atau dilakukan untuk 

membuat keputusan. Menurut Noer (2009, hlm. 474), berpikir kritis dalam 

matematika adalah proses berpikir yang tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga 

menarik kesimpulan tentang tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang 

harus dipercaya dengan mempertanyakan jawaban, fakta atau informasi yang ada. 

Menurut Fisher (2011) berpikir kritis adalah kemampuan menjelaskan, 

menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen. Menurut Somakim (2011, hlm. 

43), keterampilan berpikir kritis dalam matematika sangat penting bagi siswa, 

karena dengan keterampilan tersebut siswa dapat mengambil keputusan dan 
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kesimpulan yang rasional, memilih alternatif terbaik untuk dirinya sendiri, dan 

siswa akan dapat mengamati terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator berpikir kritis menurut Ennis (dalam Rahmawati, Hidayat, dan 

Rahayu, 2016, hlm. 113) sebagai berikut: 

a. Memberikan penjelasan sederhana (Elementary Clarification), meliputi: 

memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen yang akan 

disampaikan, dan menjawab pertanyaan yang memerlukan penjelasan 

atau tantangan. 

b. Membentuk keterampilan dasar (Basic Support), meliputi: 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya, dan mengamati 

serta mempertimbangkan laporan hasil pengamatan. 

c. Membuat kesimpulan (Inference), termasuk mempersiapkan dan 

mempertimbangkan deduksi, menyusun dan mempertimbangkan 

induksi, menulis keputusan dan mempertimbangkan hasil. 

d. Penjelasan lebih lanjut (Advances Clarification), meliputi: penentuan 

istilah dan definisi pertimbangan dan ruang lingkup, serta penentuan 

asumsi. 

e. Menentukan strategi dan strategi pemecahan masalah (Strategies and 

Tactics), termasuk menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang 

lain. 

Langrehr (2006) mengemukakan bahwa untuk melatih keterampilan berpikir 

kritis, siswa harus didorong untuk memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Tentukan konsekuensi dari keputusan atau peristiwa. 

b. Tentukan asumsi yang digunakan dalam pernyataan tersebut. 

c. Merumuskan pertanyaan utama. 

d. Cari bias berdasarkan perspektif yang berbeda. 

e. Ungkapkan penyebab insiden tersebut. 

f. Pilih faktor yang mendukung kejadian tersebut. 
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Menurut Sumarmo (2013), indikator keterampilan berpikir kritis matematis 

meliputi: 

a. Fokus pada pertanyaan, masalah, dan topik. 

b. Periksa kebenaran parameter, pernyataan, dan proses solusi. 

c. Tanyakan dan jawab alasannya. 

d. Ikuti standar, identifikasi asumsi, pahami dan identifikasi data yang 

relevan dan tidak relevan. 

e. Deduksi dan induksi. 

f. Buat penilaian yang cermat. 

g. Mencari alternatif.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah 

berpikir yang melibatkan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyimpulkan masalah. Dalam berpikir kritis, aktivitas mengolah data atau 

informasi yang ada menjadi bermakna. 

2. Pendekatan Open-Ended 

Banyak pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran guna 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, salah satunya pendekatan Open-

Ended. Pendekatan Open-Ended merupakan model pembelajaran yang 

berorientasi pada proses dan pemecahan masalah. Pendekatan ini menuntut siswa 

menjawab pertanyaan dengan berbagai cara, dan mungkin jawaban yang benar, 

sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa untuk 

menemukan hal-hal baru. Melalui pendekatan Open-Ended, kemampuan kognitif, 

psikomotorik dan emosional siswa dapat dimaksimalkan. 

Pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended biasanya dimulai dengan 

menanyakan siswa dengan pertanyaan terbuka. Kegiatan pembelajaran harus 

membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan dengan berbagai cara, dan dapat 

menjawab banyak (benar) jawaban, sehingga mempengaruhi kecerdasan dan 

pengalaman siswa dalam proses menentukan hal baru. 
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Shimada (Suherman, dkk, 2003, hlm. 124) mengemukakan: “Dalam 

pembelajaran matematika, siswa biasanya dibekali dengan rangkaian 

pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip atau aturan secara bertahap. Tentunya 

rangkaian ini tidak terpisah atau saling eksklusif. Independen satu sama lain, tetapi 

harus dianggap sebagai kerangka kerja yang komprehensif dengan kemampuan 

dan sikap masing-masing siswa agar dapat menghasilkan organisasi intelektual 

terbaik dalam pikirannya. 

Menurut Nohda (Suherman, dkk, 2003, hlm. 124), tujuan pembelajaran 

terbuka adalah untuk membantu mengembangkan aktivitas kreatif dan berpikir 

matematis siswa dengan memecahkan masalah secara bersamaan. Dengan kata 

lain, kegiatan kreatif dan cara berpikir matematis siswa harus dikembangkan 

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, sehingga 

siswa mempunyai kesempatan untuk berpikir secara bebas sesuai minat dan 

kemampuannya masing-masing. Dengan cara ini, aktivitas siswa yang penuh 

dengan ide matematika akan merangsang kemampuan berpikir siswa yang lebih 

tinggi. 

Pendekatan Open-Ended tidak hanya berharap siswa mendapatkan jawaban, 

tetapi juga berharap lebih memperhatikan proses menemukan jawaban. Menurut 

Suherman, dkk (2003, hlm. 124), dalam kegiatan matematika dan kegiatan siswa, 

jika memenuhi tiga aspek berikut disebut kegiatan terbuka: 

a. Kegiatan siswa harus terbuka. 

b. Kegiatan matematika adalah segala macam cara berpikir. 

c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan bagian yang sangat 

diperlukan. 

Pendekatan Open-Ended memberi siswa kesempatan untuk meneliti strategi 

dengan cara yang mereka yakini sepadan dengan kemampuan mereka untuk 

berkolaborasi dalam masalah. Tujuannya tidak lain untuk memaksimalkan 

perkembangan kemampuan berpikir matematis siswa, sekaligus menuangkan 

kreativitas setiap siswa dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang menjadi 

gagasan utama pendekatan Open-Ended, yaitu membangun pembelajaran 
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interaktif antara matematika dan siswa, yang memicu masalah untuk dipecahkan 

melalui berbagai strategi. 

Menurut Suherman, dkk (2003, hlm. 130), ada beberapa hal yang dapat anda 

rujuk saat membuat pertanyaan terbuka, antara lain: 

a. Masalah disajikan melalui kondisi fisik yang sebenarnya, dimana siswa 

dapat mengamati dan mempelajari konsep matematika. 

b. Pertanyaan pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menentukan hubungan dan sifat variabel dalam pertanyaan. 

c. Mengusulkan konsep pemecahan masalah program linier agar siswa dapat 

menebak-nebak. 

d. Sajikan urutan atau tabel angka agar siswa dapat menemukan aturan 

matematika. 

e. Sediakan beberapa contoh spesifik dalam kategori sehingga siswa dapat 

berkolaborasi pada fitur dari contoh untuk menemukan fitur umum. 

f. Ajukan beberapa latihan serupa agar siswa dapat menyimpulkan dari 

pekerjaan mereka. 

Suherman, dkk (2003, hlm. 103) mengatakan: “Setelah guru menyelesaikan 

masalah dengan baik dan sebelum mempresentasikan masalah di kelas, tiga hal 

yang harus diperhatikan dalam pembelajaran: 

a. Apakah pertanyaan tersebut mengandung konsep matematika yang kaya? 

b. Apakah tingkat matematika pertanyaan tersebut cocok untuk siswa? 

c. Apakah konsep matematika lebih lanjut dapat dikembangkan? 

Masalah yang ditimbulkan harus dapat menggugah siswa untuk berpikir dari 

sudut pandang yang berbeda, sehingga masalah tersebut harus memuat konsep 

matematika yang dapat diselesaikan dengan berbagai strategi yang sesuai untuk 

siswa. Tingkat kesulitan soal juga harus sesuai dengan kemampuan siswa, karena 

ketika ingin menyelesaikan soal Open-Ended harus menggunakan pengetahuan 

atau keterampilan yang sudah mereka ketahui. 

Langkah-langkah pembelajaran pendekatan Open-Ended yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
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Kegiatan inti meliputi mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban kepada 

siswa, mendiskusikan jawaban siswa, dan meringkas apa yang telah dipelajari. 

Langkah-langkah pembelajaran secara terperinci adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengajukan pertanyaan dan jawaban untuk mengetahui 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. 

2) Guru memberitahukan kepada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari dan kegunaan materi tersebut. 

b. Kegiatan Inti 

1) Memberi masalah 

Guru memberikan pertanyaan terbuka terkait materi yang akan 

dipelajari. 

2) Mengeksplorasi masalah 

Guru memberi siswa kesempatan untuk mendiskusikan solusi untuk 

masalah terbuka yang didiskusikan dalam kelompok. 

3) Merekam respon siswa 

Guru mengundang beberapa siswa sebagai perwakilan dari beberapa 

kelompok untuk memperkenalkan hasil diskusi kelompoknya. Siswa 

dituntut untuk menangani masalah dengan berbagai cara atau solusi, 

dan guru harus mencatatnya. 

4) Membahas respon siswa (diskusi kelas) 

Guru mencatat reaksi siswa, metode atau solusi untuk masalah dan 

mencatat respon siswa sebanyak mungkin. Kemudian, guru 

mengelompokkan tanggapan siswa menurut sudut pandang tertentu. 

Selama diskusi kelas, guru memotivasi siswa untuk memberikan 

jawaban dan kesimpulan tentang materi yang diajarkan. 

5) Meringkas apa yang dipelajari 

Hasil diskusi kelas di bawah bimbingan guru. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Guru mengajukan pertanyaan untuk dikerjakan di rumah. 
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2) Guru akan memberikan informasi tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik garis besar yaitu proses 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Open-Ended secara teoritis akan 

berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam matematika. 

Kegiatan berikut yang menggunakan pendekatan Open-Ended untuk mempelajari 

matematika menunjukkan hal ini: 

a. Ajaklah siswa untuk berperan serta lebih aktif dalam belajar dan 

mengungkapkan pendapat mereka dengan alasan yang benar 

(kesimpulan). 

b. Beri siswa kesempatan yang lebih baik untuk menentukan kriteria untuk 

mempertimbangkan kemungkinan jawaban. 

c. Siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ringkasan. 

d. Siswa memiliki motivasi yang melekat untuk menciptakan bimbingan. 

e. Siswa memiliki pengalaman yang luas dalam menyusun strategi dan 

taktik untuk menemukan jawaban dalam menjawab permasalahan. 

F. Metode Penelitian 

Menurut Yaniawati (2020) metode penelitian merupakan rangkaian tahapan 

pada kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian 

merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang terdapat pada skripsi penelitian kualitatif 

ini. Kemudian, metode penelitian kualitatif  yang digunakan pada skripsi ini yaitu 

dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan mengkaji atau menginterpretasi bahan 

tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang dimaksud dapat berupa catatan yang 

terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, 

naskah, artikel, jurnal, karya tulis ilmiah, dsb. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tempatnya yaitu 

penelitian kepustakaan (library research). Menurut Yaniawati (2020) 
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penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan 

dalam pengumpulan data dan informasi melalui berbagai literatur, majalah, 

buku, catatan, artikel, jurnal, dan referensi lainnya, serta hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan 

yang akan diteliti. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

penelitian kualitatif. Menurut Yaniawati (2020) penelitian kualitatif 

merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengkaji lebih dalam suatu 

fenomena sosial, khususnya yang bersifat kasus. Dalam penelitian kualitatif 

hasil analisis data tidak bergantung dengan jumlah atau angka, melainkan 

bergantung pada data yang dianalisis dari berbagai perspektif pandangan ahli 

yang bersifat kasus-kasus pada fenomena sosial. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan atau 

berasal dari berbagai literatur, meliputi: buku, jurnal, artikel, surat kabar, 

dokumen pribadi dan lain sebagainya.  Sumber data dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut. 

a. Sumber Primer 

Yaniawati (2020) mendefinisikan bahwa sumber primer adalah sumber 

data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: 

buku/ artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data primer 

yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Literatur Nasional 

Literatur 1 

Judul Pendekatan Open-Ended Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kritis Mahasiswa Tadris Matematika 

Penulis Fertilia Ikashaum, Zahwa Eza Soeseno & Farida Arsita 
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Sumber Seminar Nasional Pendidikan 

Universitas Lampung 

Metode Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan desain 

posttest only control group design. 

Hasil Berdasarkan analisis dan pembahasan data, dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini pendekatan Open-Ended memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematika siswa. 

Literatur 2 

Judul Efektivitas Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis Siswa Di MAN Tapanuli Selatan 

Penulis Indra Pranata Putra pane 

Sumber Mathematic Education Journal 

IPTS Padangsidimpuan 

Metode Peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen. Jenis 

metode penelitian eksperimen yang digunakan peneliti ialah One 

group pretest-posttest design dimana dalam desain ini, pertama 

diberikan suatu pretest baru diberikan perlakuan sehingga dengan 

desain ini hasil perlakuan akan lebih akurat. 

Hasil Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 

pendekatan Open-Ended efektif digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematika siswa. 

Literatur 3 

Judul Pengaruh Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMP Negeri H. Wukirsari Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Penulis Sunarti, Idul Adha, & Sri Handayani 

Sumber STKIP-PGRI Lubuklinggau 
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Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis True Experimental Design (eksperimen yang 

sebenarnya) dengan bentuk Pretest-Posttest Control Group Design. 

Hasil Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

mengenai dampak pendekatan pembelajaran Open-Ended terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa, dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang menggunakan pendekatan pembelajaran Open-Ended 

memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik daripada siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Literatur 4 

Judul Pengaruh Pendekatan Open-Ended Setting Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematik Siswa 

Penulis Zulham Alfari, Mustamin Anggo & Awaludin 

Sumber Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika 

Universitas Halu Oleo 

Metode Penelitian eksperimen ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Wakorumba Selatan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Selanjutnya, untuk menentukan kelas 

eksperimen dilakukan dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. 

Hasil Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 

pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematis. 

Literatur 5 

Judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Dan 

Kepercayaan Diri Siswa SMP Melalui Pendekatan Open-Ended 

Penulis Chandra Novtiar & Usman Aripin 
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Sumber Jurnal PRISMA 

Universitas Suryakancana 

Metode Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Quasi Eksperimen, dengan berbentuk Non 

Equivalent Control Group Design (Sugiyono, 2011). 

Hasil Melalui analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematika siswa 

yang menggunakan pendekatan Open-Ended lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pendekatan 

konvensional. 

Literatur 6 

Judul Efektivitas Pendekatan Open-Ended Ditinjau Dari Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa 

Penulis Dian Jepliawati, Sri Hastuti & Pentatito Gunowibowo 

Sumber Jurnal Pendidikan Matematika 

Universitas Lampung 

Metode Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

posttest only control group design yang merupakan bentuk desain 

penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Data dalam 

penelitian ini adalah data keterampilan berpikir kritis yang berupa 

data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pemberian tes. 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan pendekatan Open-Ended lebih tinggi daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

Literatur 7 

Judul Pengaruh Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 
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Penulis Debra Pratama Sakti, Hartanto & I Wayan Dharmayana 

Sumber Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia 

Universitas Bengkulu 

Metode Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan desain 

quasi experimental yaitu non equivalent control group design 

dilaksanakan di SMK N 1 Bengkulu Tengah pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Hasil Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan Open-Ended 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir 

kritis. 

Literatur 8 

Judul Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran 

Open-Ended Pada Materi Bangun Datar 

Penulis Yani Komalasari, Resti Naila N.T, Neni Maryani, Fitriani 

Nursalamah, Nani Marlina & Wahyu Hidayat 

Sumber Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif 

IKIP Siliwangi 

Metode Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

bertujuan untuk menelaah pencapaian kemampuan berpikir kritis 

siswa SMP menggunakan pembelajaran Open-Ended. 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan pendekatan Open-Ended lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

 

Tabel 1.2 Literatur Internasional 

Literatur 1 
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Judul Improving The Critical Thinking Ability of Students to Solve 

Mathematical Task 

Penulis Hasan Basri & Abdul Rahman Asári 

Sumber JIPM (Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika) 

Universitas Madura 

Metode Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, 

persepsi, pemikiran individu baik secara individu maupun 

kelompok. 

Hasil Berdasarkan hasil analisis data pada bagian pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis objek penelitian SS 

dan ST telah meningkat, yang dapat dievaluasi dari berbagai 

indikator penilaian berpikir kritis, kesimpulan, interpretasi dan 

pengaturan diri. 

Literatur 2 

Judul Analysis of Critical Thinking Skills by Homeschooling’s Students 

in Solving Mathematical Problem 

Penulis Fitriatus Sholihah, Siti Inganah & Moh. Mahfud Effendi 

Sumber Mathematics Education Journals 

University of Muhammadiyah Malang 

Metode jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, sedangkan 

pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. 

Hasil Hasil penelitian tentang kemampuan berpikir kritis siswa 

homeschooling dalam menyelesaikan masalah matematika dapat 

disimpulkan bahwa hanya satu siswa homeschooling yang masuk 

kategori kunci, empat siswa tergolong sangat kritis, dan satu siswa 

lainnya masuk kategori kurang penting. Siswa yang belajar di rumah 

dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan baik, serta 



18 
 

 
  
  

 

dapat menghubungkan masalah yang diketahui untuk memilih 

tahapan yang tepat. Akan tetapi, siswa homeschooling biasa 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang buruk, sehingga 

siswa akan menulis kesimpulan dengan jawaban yang salah. 

Literatur 3 

Judul Critical Thinking Skills of Students From The Aspect of Strategy 

And Tactics in Solving Mathematics Problems 

Penulis Anita Adinda & Hamka 

Sumber International Journal of Insights for Mathematics Teaching 

 State Institute for Islamic Studies Padangsidimpuan 

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. 

Hasil Kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) Kemampuan 

berpikir kritis dari aspek strategis dan taktik hingga indikator yang 

mengungkapkan masalah tinggi; (2) Kemampuan berpikir kritis 

dalam merumuskan alternatif solusi sangat rendah; (3) Rendah 

penggunaan Kemampuan berpikir kritis untuk mengklasifikasikan 

argumen; dan (4) Kemampuan berpikir kritis yang sangat rendah 

melalui penggunaan pemeriksaan ganda. Oleh karena itu, penelitian 

lebih lanjut membutuhkan aspek lain untuk melengkapi 

kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya, melalui studi lanjutan 

diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana siswa dapat 

menyelesaikan masalah matematika secara utuh. 

Literatur 4 

Judul Application of The Open Ended Approach to Mathematics 

Learning in The Sub-Subject of Rectangular 

Penulis Andi Irawan & Edy Surya 

Sumber International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 

(IJSBAR) 



19 
 

 
  
  

 

Metode Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses 

mempelajari masalah pembelajaran di kelas melalui refleksi diri 

dalam upaya memecahkan masalah dengan melakukan tindakan 

terencana dalam situasi nyata dan menganalisis setiap pengaruh 

perilaku. 

Hasil Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan Open-Ended pada sub tema segiempat dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMP Swasta Darma 

Medan. 

Literatur 5 

Judul Open-Ended Approach: an Effort in Cultivating 

Students Mathematical Creative Thinking Ability And Self-Esteem 

in Mathematics 

Penulis Abdul Fatah, Didi Suryadi, Jozua Sabandar & Turmudi 

Sumber Journal on Mathematics Education 

Sultan Ageng Tirtayasa University 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan 

desain kelompok kontrol non-ekuivalen. 

Hasil Sekalipun kategori sekolah berbeda, pembelajaran melalui 

pendekatan Open-Ended dapat lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa. 

Literatur 6 

Judul The Effect of an Open-Ended Approach on Students’ Creativity in 

Fractional Material 

Penulis Ainul Marhamah Hasibuan & Edy surya 

Sumber International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 

(IJSBAR) 

State University of Medan 
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Metode Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan 

menggunakan desain eksperimen One Group Pre Test Post Test 

Design. One Group Pre Test Post Test Design dilakukan hanya pada 

satu kelompok tanpa kelompok pembanding. 

Hasil Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peningkatan 

MCTA dan kinerja siswa melalui pembelajaran dengan pendekatan 

Open-Ended lebih baik daripada pembelajaran biasa atau 

pembelajaran konvensional. 

 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti 

menunjang data pokok, yaitu: buku/ artikel berperan sebagai pendukung 

buku/ artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/ 

artikel primer. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian 

ini, sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Literatur Nasional 

Literatur 1 

Judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri SMP Dengan 

Pendekatan Open-Ended Berorientasi Kemampuan Berpikir Kritis 

Penulis Astuti Ariani & Djamilah Bondan Widjajanti 

Sumber PYTHAGORAS : Jurnal Pendidikan Matematika 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Model pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model Borg & Gall (1983, 

p.775) yang dimodifikasi menjadi 7 langkah penelitian dan 

pengembangan. 



21 
 

 
  
  

 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Literatur 2 

Judul Pembelajaran Team Games Tournament Dengan Masalah Open-

Ended Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis 

Penulis Sri Desilya, Toto Nusantara & Abdul Qohar 

Sumber Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

Universitas Negeri Malang 

Metode Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan 

jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen pada 

penelitian ini terdiri dari lembar validasi instrumen penelitian dan 

perangkat pembelajaran, lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

serta tes hasil belajar. 

Hasil Dengan mempelajari Team Game Tournament (TGT) dengan 

pertanyaan terbuka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa mengalami peningkatan dari kategori menengah ke 

kategori penting. 

Literatur 3 

Judul Keefektifan Pendekatan Open-Ended  Ditinjau Dari Prestasi 

Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif 

Penulis Weni Gurita Aedi & Djamilah Bondan Widjajanti 

Sumber Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Metode Penelitian ini adalah quasi experiment. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 28 siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sewon Bantul 

pada tahun ajaran 2015/2016. Proses pembelajaran dilakukan 

dengan pendekatan Open-Ended. 
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Hasil Dengan menggunakan uji proporsional taraf signifikan 5%, 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan Open-Ended 

untuk pembelajaran matematika dapat secara efektif meningkatkan 

prestasi akademik siswa kelas VII SMP, keterampilan berpikir kritis 

dan keterampilan berpikir kreatif, termasuk transformasi, statistika 

dan Pengetahuan tentang peluang. 

Literatur 4 

Judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Dengan Pendekatan 

Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Dan Kreatif Siswa SMA 

Penulis Yandri Soeyono 

Sumber PYTHAGORAS : Jurnal Pendidikan Matematika 

Metode Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan 

pengembangan. Model pengembangan yang diacu adalah model 

Dick & Carey (2001) dan Borg & Gall (1983). 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Literatur 5 

Judul Pengaruh Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa SMP 

Penulis Ariska Juwita Wijaya & Heni Pujiastuti 

Sumber Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Metode Metode yang digunakan adalah metode quasi eksperimen 

(percobaan semu), penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

Non-equivalent Control Group Design. Dalam desain ini terdapat 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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Hasil Hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini adalah 

bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan Open-Ended memiliki 

kemampuan berpikir kritis matematis yang lebih baik daripada 

siswa yang belajar secara konvensional. 

Literatur 6 

Judul Penerapan Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Aljabar Kelas 

VIII SMP Negeri 10 Pemangkat 

Penulis Ayu Novia Sari, Rika Wahyuni & Rosmaiyadi 

Sumber Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia 

STKIP Singkawang 

Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Non equivalent Control Group dengan desain penelitian 

yaitu Quasi eksperimental. 

Hasil Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pada data aljabar VIII SMP Negeri 01 Pemangkat 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Open-Ended 

mengalami peningkatan. 

Literatur 7 

Judul Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pendekatan 

Open-Ended Ditinjau Dari Hasil Belajar 

Penulis Nava Ferik Embartiyana, Djoko Purnomo & Muhammad Prayito 

Sumber Imajiner : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika 

Universitas PGRI Semarang 

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. 
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Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Quasi Experimental Design bentuk Posttest-Only Control Design. 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Literatur 8 

Judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Melalui Pendekatan Open-Ended Problem 

Penulis Rahmat Suherman 

Sumber Seminar Nasional & Call For Papers 

Universitas Siliwangi 

Metode Penelitian ini termasuk studi kualitatif-eksploratif dilakukan 

pada siswa di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten 

Tasikmalaya. Ini berarti bahwa penelitian ini menggambarkan atau 

mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian (tingkat 

berpikir kritis karakteristik) kualitatif berdasarkan data kualitatif. 

Hasil Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dampak 

penerapan pendekatan Open-Ended terhadap kemampuan berpikir 

kritis matematis. 

Literatur 9 

Judul Pengaruh Open-Ended Terhadap Prestasi Belajar, Berpikir Kritis 

Dan Kepercayaan Diri Siswa SMP 

Penulis Vivi Nur Koriyah & Idris Harta 

Sumber PYTHAGORAS : Jurnal Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Metode Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen 

semu (quasi experiment) dan desain yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok. 
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Hasil Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dampak 

penerapan pendekatan Open-Ended terhadap kemampuan berpikir 

kritis matematis. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, 

kemudian peneliti harus yakin bahwa dokumen/ naskah-naskah itu otentik. 

Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sebanyak 

mungkin peneliti berusaha mengumpulkannya. Agar data-data yang akan 

digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Dalam memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang 

satu dengan yang lain. 

b. Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah diperlukan. 

c. Finding, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 

metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang 

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

4. Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul pada proses pengumpulan data 

selanjutnya diolah dan dianalisis. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis 

data adalah menyusun data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan 

masalah. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan dua teknik 

dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut: 

a. Deduktif. Menurut Yaniawati (2020) “Deduktif adalah pemikiran yang 

bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus”. Pada peneliti ini peneliti mengambil 
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fakta-fakta, teori, atau data dari beberapa artikel yang berkaitan dengan 

“Kemampuan Berpikir Kritis Matematis melalui pendekatan Open-

Ended” sebagai alat ukur dan bahkan instrumen untuk membangun 

hipotesis kemudian dianalisis menjadi suatu kesimpulan. 

b. Induktif. Menurut Yaniawati (2020) “Induktif adalah pengambilan 

konklusi/ kesimpulan situasi konkret menuju hal-hal abstrak, atau dari 

pengertian yang khusus menuju pengertian yang umum”. Dalam 

penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data 

yang telah diambil kemudian disajikan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian. 

c. Historis. Menurut Yaniawati (2020) “Historis adalah melaksanakan 

analisis dahulu agar tahu kenapa bagaimana peristiwa itu terjadi”. Data-

data yang diambil oleh peneliti dari beberapa artikel bertujuan untuk 

rekonstruksi data secara objektif dan sistematis dengan cara 

mengumpulkan data, dan memverifikasi bukti-bukti data untuk 

memperoleh kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada skripsi ini merupakan bagian yang memuat 

kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta hubungan antar sub bab dalam 

membentuk sebuah kerangka utuh skripsi. Agar memudahkan para pembaca dalam 

mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan skripsi, motto dan 

persembahan, pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian isi memuat pokok-

pokok permasalahan yang peneliti teliti terbagi dalam lima bab. 

2. BAB I Pendahuluan. Pada bab ini, dipaparkan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi variabel, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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3. BAB II kajian konsep kemampuan berpikir kritis matematis. Pada bab ini, 

diulas mengenai pengertian kemampuan berpikir kritis matematis, indikator-

indikator kemampuan berpikir kritis matematis dan diakhir bab terdapat 

bagian pembahasan. 

4. BAB III kajian pembelajaran matematika melalui pendekatan Open-Ended. 

Pada bab ini, diulas mengenai pengertian pendekatan Open-Ended, 

implementasi pendekatan Open-Ended dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan di 

akhir bab terdapat bagian pembahasan. 

5. BAB IV kajian pendekatan Open-Ended dalam peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis. Pada bab ini, diulas mengenai hasil analisis data dan 

diakhir bab terdapat bagian pembahasan. 

6. BAB V penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan yang komprehensif 

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran atau masukan untuk 

penelitian pada skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


