
OPEN-ENDED PROBLEM DAN SOAL OPEN-ENDED 

 

Pendahuluan 

Kita sudah seringkali menjumpai soal matematika sekolah dasar (SD), seperti 

“Hitunglah hasil dari 25 – 13, 18 : 6 = ...., atau berapakah rata-rata dari 24, 26, 27, 28, dan 

30?” Soal-soal seperti di atas banyak terdapat dalam buku pelajaran yang ada di SD.  

Pada sisi lain, pernahkah kita menjumpai soal matematika SD seperti “Tentukanlah 

pasangan bilangan yang terdiri dari dua angka yang selisihnya tidak lebih dari bilangan 

terkecil atau bagaimanakah kita menunjukkan bahwa 18 itu bilangan genap?” Soal-spal 

seperti ini umumnya tidak banyak dijumpai dalam buku-buku pelajaran matematika di 

SD. Soal jenis ini memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau solusi yang 

beragam atau memberikan kesempatan untuk menggunakan beberapa cara guna 

menemukan jawaban yang benar. Soal seperti ini termasuk jenis soal open-ended. 

 

Soal Open-Ended 
Menurut Shimada (2007), bahwa open-ended problem is a problem that has several 

or many correct answers, and several ways to the correct answers. Pendapat lain 

mengatakan bahwa open-ended problems is problems that are formulated to have 

multiple correct answers (Takahashi, 2005). Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas,  

dapat dikatakan bahwa open-ended problem adalah  problem (soal atau masalah) yang 

memiliki beberapa atau banyak jawaban yang benar dan/atau memiliki beberapa cara 

untuk menemukan jawaban yang benar. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa open-

ended problem dapat berupa soal dengan satu cara untuk menemukan banyak jawaban 

yang benar, soal dengan banyak cara untuk menemukan satu jawaban yang benar, atau 

soal dengan  banyak cara untuk menemukan banyak jawaban yang benar. 

Perlu juga dipahami mengenai pengertian masalah (problem). Sebagian besar ahli 

pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon. Para ahli itu juga menyatakan bahwa tidak semua pertanyaan 

secara otomatis akan menjadi masalah. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya 

jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat 

dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui seseorang (Shadiq, 2004). 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa suatu soal atau masalah dapat dikategorikan 

sebagai soal atau masalah open-ended jika soal atau masalah itu memuat suatu tantangan 

yang menuntut beberapa jawaban yang benar atau menuntut beberapa cara untuk 

menemukan jawaban yang benar. 

Suatu soal atau masalah open-ended dapat juga dilihat berdasarkan kriteria tertentu.  

Menurut Suherman (2003), kriteria soal open-ended meliputi tiga hal, yaitu 1) soal harus 

kaya dengan konsep matematika yang berharga, 2) level soal atau tingkatan matematika 

dari soal harus cocok untuk siswa, dan 3) soal harus mengundang pengembangan konsep 

matematika lebih lanjut. 

Soal atau masalah open-ended dapat dikelompokkan dalam tiga tipe berikut ini 

(Sawada, 2007). Pertama, tipe menemukan hubungan. Soal tipe ini memberi siswa 

kesempatan untuk menemukan beberapa aturan atau hubungan matematis. Kedua, tipe 

mengklasifikasi. Soal tipe ini memberi siswa kesempatan untuk mengklasifikasikan 

suatu objek berdasarkan karakteristik atau cici-ciri khusus yang memformulasikan atau 

merumuskan suatu konsep matematika. Ketiga, tipe pengukuran. Soal tipe ini memberi 

siswa kesempatan untuk menentukan ukuran-ukuran dari suatu kejadian. Siswa 

diharapkan dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari 

sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah 



Perhatikan sebuah contoh soal matematika berikut ini. “Seekor sapi beratnya 500 kg. 

Berat sapi ini sama dengan berat 20 ekor kambing. Berapakah berat rata-rata kambing 

tersebut?” Soal di atas termasuk closed problems atau soal close-ended. Hal demikian 

karena dengan prosedur yang standar, yakni pembagian 25
20

500
= , kita dapat menentukan 

dengan mudah dan cepat bahwa berat rata-rata dari 20 ekor kambing itu adalah 25 kg. 

Jawaban itu merupakan satu-satunya jawaban. Artinya, tidak ada jawaban lain selain 25 

kg yang merupakan berat rata-rata kambing itu. 

Soal di atas dapat diubah menjadi soal open-ended. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

soal berikut ini. “Seekor sapi beratya 500 kg. Setara dengan berapa ekor kambing-kah 

berat sapi tersebut?” Soal di atas termasuk dalam soal open-ended matematika karena kita 

tidak secara pasti tahu prosedur untuk menjawabnya. Soal di atas akan memunculkan 

banyak cara dan juga banyak jawaban. Soal seperti itu sangat jarang diberikan guru. Soal 

seperti itu terkadang dianggap sebagai soal yang tidak lengkap, bahkan oleh sebagian 

siswa sering dianggap sebagai soal yang keliru. 

Soal open-ended menuntut kesungguhan dan kreativitas siswa dalam 

menyelesaikannya. Dibutuhkan proses berpikir yang lebih tinggi untuk menyelesaikan 

soal-soal seperti di atas dibandingkan dengan proses berpikir untuk menyelesaikan soal-

soal close-ended. Siswa dituntut untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan jawaban 

atau berbagai cara yang mungkin untuk menemukan jawaban yang benar.  

Berdasarkan kriteria soal open-ended, dapat dilihat bahwa soal open-ended di atas 

mengandung beberapa konsep matematika, seperti perkalian, pembagian, kesamaan, 

penjumlahan, dan pengurangan. Soal itu cocok untuk siswa SD. Soal itu juga 

memungkinkan pengembangan konsep matematika lebih lanjut, misalnya konsep 

persamaan linear satu atau dua variabel (peubah) pada matematika di SMP. 
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