
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berangkat 

dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan aktivitas 

sadar yang dilakukan oleh manusia guna membangun pribadi individu, 

masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi lebih baik. 

 Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengemban fungsi tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagai mana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

 Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu kajian linguistik yang 

membekali siswa dengan kemampuan berbahasa (berbicara, menyimak, menulis 

dan membaca) baik kemampuan itu diaplikasikan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi dan standar kompotensi kurikulum 2006 mengamanatkan agar 

pembelajaran disekolah berlangsung secara alamiah. Pendekatan pembelajaran 

yang menempatkan guru sebagai sentral kegiatan belajar-mengajar sedikit demi 

sedikit mulai ditinggalkan. Dalam metode konteks pembelajaran Bahasa 

Indonesia, pengajaran Bahasa Indonesia dikembalikan pada kedudukan yang 

sebenarnya yaitu melatih siswa membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan 
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mengapresiasi karya sastra. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah melatih 

siswa meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan 

secara nyata. Atas dasar itu, pembelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya diisi oleh 

kegiatan-kegiatan yang melatih siswa membaca sebanyak-banyaknya, menulis 

sebanyak-banyaknya, berdiskusi sebanyak-banyaknya dan mendengarkan 

sebanyak-banyaknya. 

 Berdasarkan hal tersebut Bahasa Indonesia tidak bisa dianggap remeh 

karena merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan, sehingga upaya-

upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-

sekolah maupun perguruan tinggi harus terus ditingkatkan. Kenyataan di lapangan 

pelajran Bahasa Indonesia masih dianggap sebagai pelajaran nomor dua atau 

dianggap sepeleh oleh sebagian besar siswa sehingga motivasi belajar siswa masih 

rendah menyebabkan kemampuan berpikir siswa sangat kurang. Berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Agustus 2020 di SDN 

101 Salu Simbuang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV, menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa tidak mendominasi proses 

pembelajaran, mereka tidak berfokus pada pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih sering 

menggunakan metode konvensional atau disebut juga dengan metode ceramah, itu 

bisa diketahui ketika penulis melakukan observasi awal menurut beberapa siswa 

yang sempat penulis wawancara, sehingga berakibat pada kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam proses belajar mengajar, siswa jadi kurang sempat berpikir dan 

menyampaikan pendapatnya.  

 Keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih kurang, siswa cenderung 

pasif dan sering ditemui beberapa siswa lebih senang bermain sendiri dengan 

temannya daripada mengikuti pembelajaran sehingga berdampak pada hasil 

belajar siswa yang rendah dengan nilai rata-rata 65 di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Siswa yang tidak memenuhi 

KKM ada 13 siswa sedangkan yang memenuhi KKM 7 siswa. Salah satu yang 

menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SDN 101 Salu 

Simbuang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah model atau metode 

pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru selama ini kurang bervariasi.   
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 Sebagai suatu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah, Bahasa 

Indonesia memiliki misi yang harus di emban agar siswa mampu berpikir kritis, 

kreatif, mengkritisi dan mengembangkan pikiran. Siswa perlu memiliki 

kemampuan belajar tepat, menyatakan dan mengeluarkan pendapat, mengenal dan 

melakukan telaah terhadap permasalahan yang timbul di lingkungannya agar 

tercapai perilaku yang diharapkan. Metode pendekatan ini dirancang agar siswa 

mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan  masing-

masing. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended memenuhi 

beberapa karakteristik yang telah disebutkan sebelumnnya sehingga menurut 

penulis, pendekatan open-ended mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif siswa. Karakteristik dari pembelajaran dengan pendekatan open-ended 

adalah memberikan masalah terbuka pada awal pembelajaran (terutama bersifat 

kontekstual) yang mempunyai beberapa jawaban. Selanjutnya dengan 

menggunakan refleksi dan analisa terhadap beberapa jawaban atau solusi yang 

ditemukan, siswa diajak untuk berpikir secara kritis untuk menentukan jawaban 

terbaik menurut pemikirannya dengan berbagai alasan yang logis. Menurut Mc 

Gregor (2007:189) soal-soal open-ended dengan pendekatan yang lebih terbuka 

merupakan salah satu strategi pedagogik (pedagogic strategies) yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Trilling dan Fadel 

(2009:53) berpikir kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

bermakna yang dilakukan dengan menggabungkan pertanyaan (open-ended) dan 

masalah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia penulis 

bermaksud menerapkan metode pendekatan open-ended pada siswa kelas IV SDN 

101 Salu Simbuang. Metode pembelajaran open-ended ini memiliki kelebihan 

yaitu (1) siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengepresikan idenya, (2) siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif, (3) siswa 

secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan, dan (4) 

siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab 

permasalahan Suherman, Dkk (2003:132). Metode ini diterapkan agar dapat 
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membantu guru khususnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Selain itu agar penyajian bahan ajar Bahasa Indonesia tidak lagi terbatas hanya 

ceramah dan membaca isi buku, sehingga diharapkan siswa tidak lagi merasa 

bosan dan jenuh dengan materi pelajaran. Melihat permasalahan-permasalahan 

yang ada di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah penelitian 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pendekatan 

Open-Ended pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN 101 Salu 

Simbuang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendekatan open-ended dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas IV SDN 101 Salu Simbuang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah pendekatan open-ended dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV 

SDN 101 Salu Simbuang? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat tersebut 

dapat dikemukakan secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis  

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan 

pembelajaran Bahasa Indonesia terutama meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Memberikan bukti secara ilmiah tentang keefektifan penggunaan 

pendekatan pembelajaran open-ended dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas IV SDN 101 Salu Simbuang. Hasil peneltian juga ini memberikan 

sumbangan metode pendekatan pembelajaran open-ended yang efektif dalam 

meningkatkan  kemampuan berpikir kritis siswa. 
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2. Manfaat praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik 

guru, siswa, sekolah, dan penulis. 

a. Manfaat yang diperoleh guru yaitu guru memperoleh pengetahuan baru dalam 

meningkatkan  kemampuan berpikir siswa belajar Bahasa Indonesia. 

b. Bagi siswa, melalui pendekatan pembelajaran open-ended siswa lebih 

termotivasi dan merasakan empati mendalam pada realita sosial disekitarnya 

sehingga dapat menemukan ide dan mengembangkannya. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui potensi 

siswa SDN 101 Salu Simbuang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pihak sekolah dalam 

mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi terutama dalam belajar 

Bahasa Indonesia. 

d. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk pengabdian dan 

penerapan dari ilmu yang didapat serta memberikan pengalaman 

pembelajaran kepada penulis terhadap fenomena yang ada di sekolah tentang 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran 

menggunakan open-ended salah satu alternatif atau pilihan untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penulisan ini 

juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemampuan merupakan 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Berpikir adalah satu 

keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepadasuatu 

tujuan, karena berpkir digunakan untuk menemukan pemahaman/pengertian yang 

dihendaki. Berpikir merupakan daya yang paling utama dan ciri khas yang 

membedakan manusia dari hewan. Pada hakikatnya manusia dianugrahi berbagai 

potensi terutama kemampuan berpikir. Hal dalam berpikir, maka manusia juga 

memiliki potensi untuk berpikir kritis. Upaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan maka pengembangan kemampuan 

berpikir kritis sangat berperan didalamnya. Oleh karena itu berpikir kritis perlu 

diajarkan baik secara khusus maupun secara integrasi dalam setiap disipilin ilmu 

atau lintas kurikulum demi meningkatkan efektivitas belajar. 

 Beberapa definisi berpikir kritis yang dikemukakan oleh parah ahli 

(Desmita, 2011:153) yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Santrock, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir kritis yang 

melibatkan pemahaman mendalam arti dari masalah-masalah, menunjukkan 

pemikiran terbuka tentang perbedaan pendekatan dan perspektif, tidak 

menerima secara mentah secara mentah apa yang dijelaskan orang lain dan 

buku-buku kepadamu, berpikir secara reflektif daripada sekedar menerima 

gagasan yang pertama kali terfikirkan. 

2) Menurut Ennis, berpikir kritis adalah berpikir reflektif yang berfokus pada 

pola pengambilan keputusan tentang apa yang harus diyakini dan apa yang 

harus dilakukan. 

3) Menurut Perkins, berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengumpulkan, 

menginterpretasi dan mengevaluasi informasi secara akurat dan efisien. 
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4) Menurut Dacey dan Kenny, berpikir Kritis adalah kemampuan berpikir secara 

logis yang menerapkannya untuk menilai situasi dan membuat keputusan 

yang baik. 

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, 

reflektif dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat 

pertimbangan dan keputusan yang baik. 

b. Karakteristik Berpikir Kritis    

 Berpikir kritis merupakan suatu bagian dari kecakapan praktis yang dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kemampuan berpikir 

kritis mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dilakukan dan dipahami oleh 

masing-masing individu. Menurut Pierce dan Associates (Desmita, 2014:154) 

menyebutkan ada beberapa karakteristik yang diperlukan dalam berpkir kritis atau 

membuat pertimbngan yaitu: (1) kemampuan untuk menarik kesimpulan, (2) 

kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, (3) kemampuan untuk berpikir secara 

edukatif, (4) kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis dan (5) 

kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lemah dan kuat. 

 Menurut Dressel dan Mayhew Morgan (Eti Nurhayati, 2011:67-68) 

kemampuan berpikir kritis terdiri atas: (1) kemampuan mendefinisikan masalah, 

(2) kemampuan menyelesaikan informasi untuk pemecahan masalah, (3) 

kemampuan mengenali asumsi-asumsi, (4) kemampuan merumuskan hipotesis 

dan (5) kemampuan menarik kesimpulan. Sementar itu, Seifert dan Hoffnung (Eti 

Nurhayati, 2011:67-68) menyebutkan beberapa komponen berpikir kritis, yaitu: 

1) Basic opertions of reasoning. Berpkir secara kritis seseorang harus memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan, menggeneralisasi, menarik kesimpulan 

dedukatif dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental. 

2) Domain-specific knowledge. Seseorang dalam menghadapi suatu problem 

harus memiliki pengetahuan tentang topik atau kontennya serta memcahkan 

suatu konflik pribadi, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang person 

dan dengan siapa memiliki konflik tersebut. 

3) Metagonitive knowladge. Pemikiran kritis yang efektif mengharuskan 

seseorang untuk memonitor ketika mencoba untuk benar-benar memahami 
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suatu ide, menyadari kapan iya memerlukan informasi baru dan mereka-reka 

bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari 

informasi tersebut. 

4) Values, beliefs and disposions. Berpikir secara kritis berarti melakukan 

penilaian secara fair dan objek. Ini berarti ada semacam keyakinan diri bahwa 

pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. 

 Berdasarkan beberapa pendapat mengenai karakteristik kemampuan berpikir 

kritis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis terdiri dari 

kemampuan menyelesaikan informasi untuk pemecahan masalah, kemampuan 

untuk menjelaskan atau mencari alasan, kemampuan untuk menarik kesimpulan 

dan kemamuan untuk berpikir alternatif. 

2. Pendekatan Open Ended  

a. Pengertian dan Karakteristik Open Ended 

 Erman Suherman, dkk (2003:124-126) pendekatan Open Ended adalah salah 

satu proses pendekatan dalam pembelajaran yang memberi keluasan brpikir siswa 

secara aktif dan kreatif. Pendekatan open ended berasal dari jepang sekitar awal 

tahun 1970-an, antara 1971 dan 1977, peneliti jepang melakukan serangkaian 

proyek penelitian pengembangan pada metode mengevaluasi keterampilan 

pemikiran tingkat tinggi dalam pendidikan matematika dengan menggunakan 

masalah terbuka sebagai tema. Walaupun pada mulanya digunakan untuk 

mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi, tetapi kemudian ditemukan 

bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini 

dimulai dengan melibatkan peserta didik dalam masalah terbuka yang 

diformulasikan untuk memiliki beberapa jawaban yang benar. Mulanya 

pengembangan soal terbuka dimaksudkan untuk mengevaluasi keterampilan-

keterampilan berpikir tingkat tinggi, tetapi selanjutnya didasari pembelajaran yang 

menggunakan soal terbuka mempunyai potensi yang kaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

 Pendekatan  Open Ended  prinsipnya sama dengan pembelajaran berbasis 

masalah yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya dimulai 

dengan memberi suatu masalah kepada siswa. Bedanya problem yang disajikan 

memiliki jawaban benar lebih dari satu. Problem yang memiliki jawaban benar 
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lebih dari satu disebut problem tak lengkap atau Open Ended atau problem 

terbuka. Dihadapkan dengan problem open ended siswa tidak hanya mendapatkan 

jawaban tetapi lebih menekankan bagaimana cara sampai pada suatu jawaban. 

Pembelajaran dengan open ended biasanya dimulai dengan memberikan problem 

terbuka pada siswa. Kegiatan pembelajaran membawa siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan banyak cara dan mungkin juga dengan banyak jawaban 

sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam 

menemukan sesuatu yang baru. 

 Bentuk pendekatan open ended merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memiliki cara penyelesaian yang benar lebih dari satu, metode ini disebut juga 

dengan problem terbuka. Pembelajaran dengan menggunakan open ended 

mengharapkan siswa tidak hanya mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan 

pada proses pencarian suatu jawaban. Dalam kegiatan Matematika dan kegiatan 

siswa di sebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut: 

1) Kegiatan siswa harus terbuka artinya kegiatan pembelajaran harus 

mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara 

bebas sesuai kehendak mereka. 

2) Kegiatan Matematika merupakan ragam berpikir artinya kegiatan yang di 

dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari ke dalam dunia Matimatika atau sebaliknya. 

3) Kegiatan siswa dan kegiatan Matematika satu kesatuan. Guru diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman berpikir Matematika siswa sesuai dengan 

kemampuan masing-masing individu siswa. 

 Pada penelitian ini, maksud dari kata “bebas sesuai dengan kehendak 

mereka (siswa)” adalah siswa bebas mengeluarkan ide-ide dan bebas 

menyelesaikan masalah berdasarkan kemampuan mereka masing-masing tetapi 

masih berkaitan dengan materi yang diajarkan guru dan masih dalam bimbingan 

serta arahan guru. Adanya kesatuan     kegiatan siswa dengan kegiatan matematika 

memudahkan siswa menerapkan kegiatan sehari-hari untuk menjawab berbagai 

permasalahan lainnya yang terjadi. Pendekatan open ended menjanjikan suatu 

kesempatan kepada siswa untuk mengivestasikan berbagai strategi dan cara yang 

diyakininya sesuai dengan kemampuan setiap siswa dapat mengelaborasikan 
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permasalahan. Tujuannya agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang 

secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap 

siswa terkomonikasikan melalui proses belajar mengajar. Inilah menjadi pokok 

pikiran pembelajaran open ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan 

interaktif matematika dan siswa sehingga siswa dapat menjawab permasalahan 

melalui berbagai strategi. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, open ended 

biasanya dimulai dengan memberikan masalah yang terbuka kepada siswa. 

Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kemampuan masing-

masing siswa tanpa terfokus pada satu cara saja untuk mendapatkan jawaban yang 

benar. Bentuk pembelajaran pendekatan open ended yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa adalah suatu pembelajaran yang menggunakan strategi tiga 

tahapan yaitu: 

a) Tahapan awal: tahapan persiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, pada tahap ini guru menjelaskan menjelaskan tujuan 

pembelajaran, pendekatan atau model serta strategi yang akan dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran, mengaktifkan kemampuan dasar siswa, 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. 

b) Tahap inti ada 3 tahap, yaitu:  

1) Aktivitas pengenalan: antara lain membaca dan memahami masalah yang 

ada pada LKS, menjawab pertanyaan yang diajukan guru serta 

menyelesaikan masalah. 

2) Aktivitas pemahaman: menyelesaikan masalah di dalam kelompok dengan 

melakukan penggabungan ide-ide yang diperoleh dari setiap anggota 

kelompok untuk mendapatkan kesimpulan yang dipresentasikan di depan 

kelas. 

3) Tahap pemantapan: antara lain memberikan tanggapan dan komentar serta 

kritikan terhadap jawaban atau kesimpulan dari penyelesaian masalah yang 

telah diselesaikan. 

c) Tahap akhir: guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 
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 Dari tahapan pembelajaran di atas, maka pembelajaran dengan 

menggunakan open ended juga tidak terlepas dari gabungan beberapa metode 

pembelajaran, seperti: tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta kerja kelompok 

(kooperatif tipe STAD). Pendekatan ini dianggap sangat tepat karena akan 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan 

proses dan kerja sama. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Open Ended 

 Setiap metode pembelajaran tentunya tidak mungkin ada yang sempurna. Di 

samping itu banyak keunggulan tentunya banyak terdapat pula kelemahannya. 

Adapun kelebihan pendekatan open ended yaitu: 

1) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. 

2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 

dan keterampilan secara komperhensif. 

3) Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. 

4) Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 

5) Siswa memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan. 

 Disamping kelebihan, terdapat pula kelemahan dari pendekatan open ended 

yaitu: 

1) Adanya masalah yang tidak relavan dengan materi pembelajaran, karena 

masalah terlampau terbuka. 

2) Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat 

berfikir siswa memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. 

3) Proses belajar mengajar dengan menggunakan model ini sering memerlukan 

waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran 

lain. 

4) Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan 

sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber  

belajar, meruakan kesulitan tersendiri bagi siswa. 
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5) Adanya siswa yang kurang mamu membuat kesimpulan dari intisari dari 

proses pembelajaran dianggap kurang bermanfaat. 

 Berdasarkan dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

pendekatan open ended adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang 

memberi keleluasan berpikir siswa secara aktif dan kreatif. Pendekatan open 

ended ini diharapkan pada masing-masing siswa memiliki kemampuan yang lebih 

dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, pendekatan open ended dapat 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau 

pengalaman menemukan, mengenali dan memecahkan masalah dengan berbagai 

cara. 

3. Hakikat Pembelajaran 

 Huda (2013:6) pembelajaran sebagai rekonstruksi dari pengalaman masal 

lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas seseorang atau suatu 

kelompok. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Majid 

(2013:4) pembelajaran adalah serangkaian program yang di desain oleh guru 

untuk membelajarkan seseorang atau kelompok melalui berbagai usaha, strategi, 

metode dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari pembelajaran yang pertama 

berarti seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dengan pendidik 

dengan tujuan mengembangkan kemampuan minat dan bakat secara optimal 

seseuai dengan kompotensi dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, pembelajaran 

dapat dikatakan sebagai hasil dari pengalaman masa lalu. Ketiga, pembelajaran 

dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang didesain untuk mencapai tujuan. 

Pembelajaran yang berjalan dengan baik akan membawa hasil yang baik pula. 

a. Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas dapat diartikan sebagai mutu atau keefektifan. Hamdani (2011:194) 

efektivitas belajar adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran baik dari segi pengetahuan, keterampilan serta pengembangan sikap 

sikap melalui proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sani (2013:14) 

pembelajaran efektif pada dasarnya tidak terlepas dari peran guru yang efektif, 
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keterlibatan peserta didik  dan sumber belajar atau lingkungan belajar yang 

mendukung. Djamarah (2010:375) mengartikan pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang mendidik, yang secara serentak dapat memenuhi dua sisi 

penting dari tujuan pendidikan di sekolah, yakni memiliki atau menguasai 

IPTEKS dan membangun diri pribadi sebagai pemanggung eksistensi manusia. 

Menurut Hamdani (2011:195) empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan 

dalam mencapai efektivitas belajar adalah: (1) belajar menguasai ilmu 

pengetahuan (learning to know), (2) belajar menguasai keterampilan (learning to 

do), (3) belajar hidup bermasyarakat (learning to live together) dan (4) belajar 

mengembangkan diri secara secara maksimal (learning to be). 

 Menurut Hamdani (2011:194) aspek-aspek efektivitas belajar yaitu 

meningkatkan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, 

kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi dan interaksi 

kultural. Sedangkan menurut Depdiknas (2004:7) indikator pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), 

perilaku dan dampak belajar siswa (student’s behavior), iklim pembelajaran 

(learning climate), materi pembelajaran, media pembelajaran dan sitem 

pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan suatu pembelajaran yang melibatkan 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. 

b. Iklim Pembelajaran 

 Menurut Ditki (Depdiknas, 2004) iklim pembelajaran mencakup dua hal, 

yaitu suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan serta perwujudan nilai dan semangat 

keteladanan, perkasa dan kreativitas guru. Iklim pembelajaran mengacu kepada 

suasana yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung dan lebih luas lagi kepada 

interaksi yang terjadi antara komponen-komponen pembelajaran seperti guru dan 

siswa. Belajar akan lebih optimal dalam iklim yang mendukung. Menurut Susanto 

(2015:17) faktor lain yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar adalah 
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suasana belajar. Suasana yang tenang, dialog kritis antara guru dan siswa 

menumbuhkan suasana yang aktif di antara siswa tentu akan memberi nilai lebih 

pada pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. 

 Berdasarkan beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim 

pembelajaran adalah segala situasi yang muncul antara guru dan siswa atau antar 

siswa yang mempengaruhi proses belajar mengajar agar lebih menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna demi terwujudnya semangat siswa dan 

kreativitas guru lebih baik. Adapun indikator iklim pembelajaran yang baik di 

antaranya adalah: (1) suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, (2) 

interaksi dalam pembelajaran yang interaktif dan bermakna, (3) serta kondisi 

lingkungan di luar kelas yang baik. 

c. Hakikat Bahasa Indonesia 

Menurut Rohmadi (2019:9) adalah Bahasa alat berkomunikasi dalam 

kehidupan manusia. Menurut Faisal, dkk (2009: 14) bahwa bentuk dasar dari 

bahasa adalah ujaran. Namun tidak semua ujaran yang dihasilkan alat ucap 

manusia dikatakan ujaran, ujaran manusia dapat dikatakan bahasa jika ujaran itu 

mengandung makna, atau apabila dua orang manusia atau lebih menetapkan 

bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti yang serupa. Secara umum, bahasa 

memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Sedangkan menurut Susanto (2015: 246) 

bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 

1) Fungsi deskripti, yaitu bahasa untuk menyampaikan informasi secara faktul. 

2) Fungsi ekspresif, yaitu bahasa memberi informasi mengenai pembaca itu 

sendiri, mengenai perasaan, prasangka, pengalaman, yang telah lewat. 

3) Fungsi sosial bahasa, yaitu melestarikan hubungan sosial antarmanusia. 

 Pendapat berbeda diutarakan oleh Doyin dan Wagiran (2011:6) yang 

membagi fungsi bahasa menjadi empat dalam kedudukakannya, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Bahasa negara, yaitu bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. 

2) Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. 

3) Sebagai alat perhubungan tingkat nasional,  alat pengembangan kebudayaan 

nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 
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Menurut Hallyday (dalam Faisal, dkk 2009: 17) fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi untuk berbagai keperluan memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 

2) Fungsi regulatoris, yakni bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku 

orang lain. 

3) Fungsi instruksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

4) Fungsi personal, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

5) Fungsi heuristik, bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan 

sesuatu. 

6) Fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat menciptakan dunia imajinasi. 

7) Fungsi representasional, bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi. 

Berdasarkan pengertian dan fungsi bahasa Indonesia dapat disimpulkan 

bahwa bahasa Indonesia merupakan alat berkomunikasi berupa ujaran yang 

digunakan oleh orang-orang yang berasal dari negara Indonesia. 

 

4. Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak terlepas dari empat keterampilan 

berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Keterampilan menyimak dan membaca disebut keterampilan reseptif, sedangkan 

keterampilan berbicara dan menulis disebut keterampilan produktif. Keempat 

keterampilan ini selanjutnya menjadi tujuan dari pengajaran Bahasa Indonesia di 

SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia (BSNP:317). 

 Menurut Subana dan Sunarti (2011:280) siswa pada jenjang sekolah dasar 

terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu peringkat pemula (kelas I-III) dan 

peringkat lanjutan (kelas III-VI). Pembelajaran bahasa untuk kedua kelompok ini 

berbeda karena sasaran dan tujuannya juga berbeda. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk kelas pemula lebih diarahkan pada keterampilan Membaca dan 

Menulis Pemulaan (MMP) yang sifatnya teknis dan kegiatan menyimak 

berbicaranyapun pada tingkat paling sederhana. Sedangkan pada peringkat 
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lanjutan pembelajaran lebih diarahkan pada pelatihan penggunaan keterampilan 

berbahasa yang lebih kompleks. 

 Menurut Susanto (2015: 101) tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

antara lain agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Sedangkan tujuan khusus 

pengajaran Bahasa Indonesia antara lain agar siswa memiliki kegemaran 

membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, 

mempertajam kekuasaan dan memperluas wawasan. Keterampilan berbicara juga 

bertujuan melatih keterampilan berbicara, membaca dan menulis. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

a. Penelitian mengenai pendekatan open ended pernah dilakukan oleh Betty 

Billia. A (2015) dengan  judul “Penerapan Model Open Ended untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 1 

Repaking-Wonosegoro-Boyolali” metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Berdasarkan 

hasil penelitian, menyimpulkan bahwa penelitian ini meningkatkan 

keterampilan proses dan hasil belajar siswa melalui penerapan model open 

ended pada siswa kelas V SDN 1 Repaking. Dengan ini  mendeskripsikan: (a) 

meningkatkan keterampilan proses pembelajaran siswa kelas V SDN 1 

Repaking, Wonosegoro-Boyolali. Presentasi kenaikan keterampilan proses 

sub tema peristiwa-peristiwa penting sebesar 26,14% untuk siklus I dan 

31,59% untuk siklus II. (b) Meningkatkan persentase jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar siswa kelas V SDN 1 Repaking pada sub tema 

peristiwa-peristiwa penting untuk muatan Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

pada kondisi awal, persentase pencapaian KKM sebesar 50% (12 siswa), pada 

siklus I persentase meningkat menjadi 66,67%  (16 siswa) dan pada siklus II 

persentase meningkat mencapai 83,33% (20 siswa). 

b. Penelitian mengenai pendekatan open ended pernah dilakukan oleh Fifi 

Wulandari (2017) dengan judul “Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Peserta Didik Melaui Pendekatan Open Ended pada Mata Pelajaran 

Matematika di Kelas IV MIN Taman Aceh Besar”. Metode penelitian yang 
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digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa penelitian ini 

mengdeskripsikan peningkatan dari siklus I ke siklus II dengan kategori 

sangat baik, respon siswa terhadap penerapan pendekatan open ended adalah 

sangat positif dan hasil kemampuan berpikir kreatif siswa pada setiap 

indikator mengalami peningkatan, adapun pada siklus I yaitu: pada aspek 

orisinalitas sebesar 9.72% pada aspek kelancaran sebesar 58.32%, pada aspek 

keluwesan sebesar 11,1%, pada aspek orisinalitas sebesar 4,16%. Dan 

meningkat pada siklus II pada aspek orisinalitas sebesar 79,16% pada aspek 

kelancaran sebesar 73,61%, pada aspek keluwesan sebesar 62,27%, pada 

aspek elaborasi sebesar 70,88%. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 Pembelajaran pendekatan open ended yaitu Pendekatan yang dimulai 

dengan melibatkan peserta didik dalam masalah terbuka yang diformulasikan 

untuk memiliki beberapa jawaban yang benar. Mulanya pengembangan soal 

terbuka dimaksudkan untuk mengevaluasi keterampilan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, tetapi selanjutnya didasari pembelajaran yang menggunakan soal 

terbuka mempunyai potensi yang kaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pendekatan  open ended  prinsipnya sama dengan pembelajaran 

berbasis masalah yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya 

dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa. 

 Penggunaan pendekatan open ended ini diharapkan dapat membuat siswa 

memperoleh keterampilan untuk memecahkan permasalahan yang ditemui dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

meningkat. Dengan kata lain, siswa dapat memperoleh kegiatan pembelajaran 

yang lebih bermakna. Kebermaknaan yang timbul akibat penggunaan pendekatan 

open ended dalam proses pembelajaran akan memberi peluang kepada siswa 

untuk dapat mengembangkan potensinya. Kenyataan yang diperoleh menyebutkan 

bahwa di kelas, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah ketika 

menerangkan materi ajar Bahasa Indonesia daripada menggunakan pendekatan 

open ended. Dampak yang terlihat jelas adalah kurangnya kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam kegiaan pembelajaran Bahasa Indonesia, sehingga hasil belajar 
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siswa pun menjadi kurang maksimal. Penggunaan pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran akan memberikan hasil yang baik terhadap hasil 

belajar siswa karena pendekatan pembelajaran merupakan salah satu cara bagi 

guru untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses 

pembelajaran pada siswa.  

 Penelitian ini ingin mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis 

melalui pendekatan open ended pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 

SDN 101 Salu Simbuang, hal tersebut digambarkan pada kerangka pikir di bawah 

ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan pendekatan Open Ended 

1. Menimbulkan kemampuan berpikir kritis siswa 

2. Tercipta kondisi pembelajaran yang menarik 

3. Melibatkan siswa secara aktif  

Meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SDN 101 Salu Simbuang 


