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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian. 

Adapun yang akan dibahas pada penelitian ini secara singkat dan jelas meliputi, 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

Teknik analisis data, dan tahapan penelitian, yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII-E SMPN 1 Gandusari. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan 

kemampuan pengajuan masalah, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada pembelajaran. Penelitian ini menggunakan 

model Problem Posing dengan pendekatan Open Ended. 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa kata-kata lisan maupun 

tertulis yang diamati oleh peneliti. Sedangkan pendekatan kuantutatif merupakan 

pendekatan yang menggunakan angka, mulai dari pengumpullan data sampai 

penafsiran data, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan perhitungan-

perhitungan tertentu untuk menunjukkan hasil guna mendapatkan kesimpulan. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di SMPN 1 Gandusari,  Kab. Trenggalek. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yakni sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 
Tanggal Pertemuan Sub materi 

Januari 2018 Pertemuan 1 Menjelaskan pengertian persegi panjang, persegi, 

trapesium, jajargenjang, belah ketupat, layang-

layang, dan segitiga 

Januari 2018 Pertemuan 2 Menjelaskan sifa-sifat segi empat 

Januari 2018 Pertemuan 3 Menemukan rumus keliling dan luas segiempat 

Januari 2018 Pertemuan 4 Tes evaluasi  
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1.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-E SMPN 1 Gandusari 

tahun ajaran 2017/2018. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. 

1.4 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer karena 

data diperoleh langsung dari seumber data. Berikut adalah data primer. 

1. Aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran matematika terhadap 

model pembelajaran Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. 

2. Kemampuan dalam pengajuan masalah yang diperoleh dari hasil tes tulis. 

3. Kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dengan tes 

tulis. 

4. Kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa 

dengan tes tulis. 

Sumber data aktivitas, kemampuan pengajuan masalah, kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa didalam pembelajaran 

matematika pada model pembelajaran Problem Posing melalui pendekatan Open 

Ended diperoleh dari siswa kelas VII-E SMPN 1 Gandusari tahun ajaran 

2017/2018. Kemampuan pengajuan masalah adalah hasil lembar kerja siswa dan 

mampu mengerjakan tes sesuai dengan kategori pengajuan masalah. Kemampuan 

berpikir kritis adalah hasil dari pekerjaan siswa dan mampu mengerjakan tes sesuai 

langkah-langkah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa adalah hasil dari pekerjaan siswa dan mampu mengerjakan tes tulis 

sesuai dengan langkah-langkah kemampuan komunikasi matematis. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah 

melalui lembar observasi dan tes. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran matematika. Lembar tes evaluasi 

digunakan untuk mengetahui kemampuan pengajuan masalah, kemampuan berpikir 
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kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu secara tertulis setelah 

menggunakan model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. Berikut 

adalah rincian teknik pengumpulan data tersebut. 

2.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi dirancang untuk mengukur pelaksanaan aktivitas guru 

dan aktivitas siswa pada proses pembelajaran menggunakan model Problem Posing 

melalui pendekatan Open Ended. Lembar observasi siswa berisi kegiatan siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Lembar kegiatan ini diisi oleh obsever yaitu 

teman sejawat peneliti. 

2.5.2 Lembar Tes 

Lembar tes dibuat untuk mengetahui kemampuan pengajuan masalah siswa,  

kemampuan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah dan komunikasi matematis 

siswa setelah diterapkan model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. 

Tes dilakukan berwujud lembar tes bersifat individu yang diberikan kepada siswa 

setelah mendapatkan materi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. 

1.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti mengumpulkan data. Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar penilaian kemampuan pengajuan masalah, lembar penilaian 

kemampuan berpikir kritis, dan lembar kemampuan komunikasi matematis siswa. 

1.6.1 Instrumen Penilaian Aktivitas Guru 

Lembar observasi guru merupakan instrument penerapan model Probelem 

Posing melalui pendekatan Open Ended untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dan aktivitas guru. Lembar observasi akan diisi dan diamati oleh 

obsever sesuai dengan petunjuk yang ada. 
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Tabel 3.2 Lembar Instrumen Penilaian Aktivitas Guru pada Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Posing melalui Pendekatan Open Ended 

Aktivitas Guru 
Skor 

1 2 3 4 

• Guru memberi motivasi yang diberikan berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari  (Pendahuluan) 

    

• Guru menyampaikan materi secara garis besar. 

(Penyampaian materi) 

    

• Guru membagi siswa dalam kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 5 siswa (Pembentukan Kelompok) 

    

• Guru membagikan LKS kepada setiap siswa atau 

kelompok (Pemberian latihan atau tugas) 

    

• Guru meminta siswa untuk mengajukan masalah sesuai 

informasi atau perintah di LKS (Pengajuan Masalah) 

    

• Guru meminta siswa menyelesaikan masalah yang sudah 

diajukan (Penyelesaian Masalah) 

    

• Guru memanggil setiap perwakilan kelompok untuk 

memaparkan solusi (Memanggil Perwakilan 

Kelompok) 

    

• Guru memberikan waktu untuk menganalisis jawaban 

yang paling tepat (Analisis Jawaban) 

    

 

Pedoman aktivitas guru yang digunakan untuk lembar observasi guru menggunakan 

skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Pedoman Lembar Aktivitas Guru 

Indikator Keterlaksanaan Skor 

Terlaksana dengan sangat baik 4 

Terlaksana dengan baik 3 

Terlaksana dengan cukup baik 2 

Terlaksana dengan kurang baik 1 

 

1.6.2 Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa 

Lembar observasi siswa adalah instrument penerapan model Problem 

Posing melalui pendekatan Open Ended untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran pada aktivitas siswa. Lembar observasi akan diisi dan diamati oleh 

obsever dengan petunjuk yang ada. Adapun lembar observasi aktivitas siswa 

sebagai berikut. 

 Pedoman aktivitas siswa yang digunakan untuk lembar observasi guru 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Lembar Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa pada Penerapan 

Model Problem Posing melalui Pendekatan Open Ended 

Aktivitas Siswa 
Skor 

1 2 3 4 

• Siswa mendengarkan motivasi dari guru 

(Pendahuluan) 

    

• Siswa mendengarkan penjelasan materi yang diberikan 

guru (Penyampaian Materi) 

 

    

• Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya 

(Pembentukan Kelompok) 

 

    

• Siswa atau setiap anggota kelompok menerima dan 

membaca LKS yang diberikan guru (Pemberian latihan 

atau tugas) 

    

• Siswa membuat masalah sesuai keterangan di LKS 

(Pengajuan Masalah) 

 

    

• Siswa menyelesaikan masalah yang sudah diajukannya 

(Penyelesaian Masalah) 

 

    

• Perwakilan siswa memaparkan hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan (Memanggil Perwakilan Kelompok) 

 

    

• Siswa kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah 

dipaparkan, mana yang benar dan mana yang lebih efektif 

(Analisis Jawaban) 

    

 

Pedoman aktivitas siswa yang digunakan pada lembar observasi siswa 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Pedoman Lembar Aktivitas Siswa 
Indikator Keterlaksanaan Skor 

Terlaksana dengan sangat baik 4 

Terlaksana dengan baik 3 

Terlaksana dengan cukup baik 2 

Terlaksana dengan kurang baik 1 

 

1.6.3 Instrumen Kemampuan Pengajuan Masalah 

Instrumen kemampuan pengajuan masalah digunakan untuk menilai 

kemampuan pengajuan masalah siswa pada model Problem Posing melalui 

pendekatan Open Ended dengan menggunakan tes tulis yang dikerjakan secara 

mandiri. Berikut pedoman penilaian kemampuan pengajuan masalah siswa. 
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Tabel 3.6 Pedoman Penilaian Kemampuan Pengajuan Masalah 

Kemampuan 

Pengajuan Masalah 

Karakteristik Pengajuan Masalah 

Mengajukan 

masalah dengan 

menambah 

informasi 

Mengubah sifat masalah 
Mengubah maksud 

dan tujuan masalah 

Imitasi Masalah (Sulit) √ √ √ 

Rekontruksi Masalah 

(Sedang) 

– √ √ 

 atau  

√ – √ 

 atau  

√ √ – 

Reformulasi Masalah 

(Mudah) 

√ – – 

 atau  

– √ – 

 atau  

– – √ 

 

1.6.4 Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis Penyelesaian Masalah 

Intrumen ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

penyelesaian masalah setelah kegiatan pembelajaran. 

Tabel 3.7 Lembar Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Nama Kemampuan Berpikir Kritis 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 

       

       

       

       

Keterangan: 

Aspek 1 : Menentukan kategori dan dapat mengklasifikasikan masalah yang 

 disajikan. 

Indikator :  Siswa mampu menentukan hal-hal yang menjadi fokus dalam masalah 

 yang disajikan. 

Aspek 2 : Memberikan alasan terhadap jawaban. 

Indikator : Siswa mampu memberikan alasan terhadap jawabannya. 

Aspek 3 : Menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki. 

Indikator : Siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

 menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Aspek 4 : Menuliskan hasil dan memberikan pendapat. 

Indikator : Siswa mampu menuliskan hasil dan memberikan pendapatnya. 

Aspek 5 : Memeriksa kebenaran jawaban secara mandiri. 
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Indikator : Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

 hasil dengan masalah yang ditanyakan secara mandiri. 

Adapun kriteria pemberian skor dalam instrumen kemampuan berpikir kritis 

akan diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. Siswa mampu menentukan hal-hal yang menjadi fokus dalam masalah 

yang disajikan 

 

Apabila siswa  dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan secara benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan secara benar tetapi kurang lengkap 

3 

Apabila siswa dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan tetapi belum tepat 

2 

Apabila siswa tidak dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui 

dan ditanyakan 

1 

2. Siswa mampu menuliskan formula yang digunakan pada masalah yang 

disajikan 

 

Apabila siswa dapat menuliskan formula yang digunakan pada masalah 

dengan benar dan lengkap. 

4 

Apabila siswa dapat menuliskan formula yang digunakan pada masalah 

dengan benar tetapi kurang lengkap. 

3 

Apabila siswa dapat menuliskan formula tetapi belum benar. 2 

Apabila siswa tidak dapat menuliskan formula. 1 

3. Siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya 

untukmenyelesaikan masalah yang diberikan 

 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat dan lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat tetapi belum lengkap. 

3 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan tetapi belum benar. 

2 

Apabila siswa tidak menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

1 

4. Siswa mampu menuliskan hasil dan memberikan pendapatnya  

Apabila siswa mampu menuliskan jawaban dan memberikan pendapatnya 

dengan benar dan lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu menuliskan jawaban dan memberikan pendapatnya 

dengan benar tetapi belum lengkap. 

3 

Apabila siswa menuliskan jawaban tetapi belum tepat. 2 

 Apabila siswa tidak menuliskan jawaban. 1 

5. Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan secara mandiri 

 

Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan 

menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan secara benar dan tepat 

4 

Apabila siswa mampu memeriksa kembali informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar tetapi tidak lengkap 

3 

Apabila siswa tidak mampu memeriksa kembali informasi den 

menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar dan 

tepat 

2 

Apabila siswa tidak memeriksa kembali informasi dan menyesuaikan hasil 

dengan masalah yang ditanyakan. 

1 
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3.6.5 Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

Instrumen kemampuan komunikasi matematis ini akan digunakan sejauh 

mana kemampuan komunikasi matematis siswa setelah kegiatan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Problem Posing melalui pendekatan 

Open Ended. Instrumen kemampuan komunikasi matematis siswa adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 Pedoman Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan 

Komunikasi matematis 

Karakteristik Komunikasi matematis 

Menuliskan 

masalah awal 

yang akan 

diselesaikan 

Menuliskan prosedur 

penyelesaian 

Menuliskan 

penyelesaian masalah 

menggunakan 

prosedur yang ada 

Tinggi √ √ √ 

Sedang 

– √ √ 

 atau  

√ – √ 

 atau  

√ √ – 

Rendah 

√ – – 

 atau  

– √ – 

 atau  

– – √ 

Sangat Rendah – – – 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif dan 

kuantitatif yang bersumber dari aktivitas guru, aktivitas siswa, kemampuan berpikir 

kreatif dan kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh setelah penerapan 

model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. 

3.7.1 Teknik Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

Panduan analisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada proses 

pembelajaran matematika menggunakan model Problem Posing melalui Open 

Ended yang dilakukan oleh obsever dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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Tabel 3.10 Persentase dan Taraf  Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika 

Menggunakan Model Problem Posing dengan Pendekatan Open Ended 

Persentase Keterlaksanaan Taraf Keterlaksanaan 

3,51 ≤ 𝑥 ≤  4,00 Sangat baik 

2,51 ≤ 𝑥 < 3,51 Baik 

1,51 ≤ 𝑥 < 2,51 Cukup 

1 ≤ 𝑥 < 1,51 Kurang 

Sumber: Permendikbud (2014) 

3.7.2 Teknik Analisis Kemampuan Pengajuan Masalah 

 Analisis ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengukur kemampuan 

pengajuan masalah siswa pada pembelajaran. Diskusi kelompok dilakukan selama 

proses pemebelajaran dengan menerapkan model Problem Posing melalui 

pendekatan Open Ended. Analisis data kemampuan pengajuan masalah siswa dapat 

dihitung dengan persentase banyaknya siswa setiap kategori kemampuan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝐾 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒 𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 

 Keterangan: 

 K = Kemampuan Pengajuan masalah 

 Sumber: Ristiani (2014) 

3.7.3 Teknik Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

 Adapun analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah dilakukan dengan menganalisis jawaban siswa secara 

tertulis. Tes dilakukan selama proses pembelajaran dengan menerepkan model 

Problem Prosing melalui pendekatan Open Ended. Analisis data tes siswa 

kemudian dilakukan perhitungan presentase masing-masing kategori dengan rumus 

berikut ini. 

𝐾𝐵𝐾 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 ×  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
× 100 

 Keterangan: 

 KBK = Kemampuan berpikir kritis 

 Nilai Kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dari perhitungan kemudian 

dikualifikasikan sesuai tabel berikut: 
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Tabel 3.11 Kualifikasi Kemampuan Berpikir Kritis 

Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kualifikasi 

80 ≤ 𝑥 ≤ 100 Sangat Tinggi 

70 ≤ 𝑥 < 80 Tinggi 

60 ≤ 𝑥 < 70 Sedang 

50 ≤ 𝑥 < 60 Rendah 

0 ≤ 𝑥 < 50 Sangat Rendah 

 Sumber: Djafar (2014) 

3.7.4 Teknik Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Analisis kemampuan komunikasi matematis siswa dilakukan dengan 

menganalisis jawaban siswa secara tertulis. Tes dilakukan selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Posing melalui Open Ended. 

Analisis data tes komunikasi matematis siswa kemudian dilakukan perhitungan 

presentase masing-masing kategori dalam rumus berikut ini. 

𝑀 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠 𝑘𝑒 𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 

 Keterangan: 

 M = Kemampuan komunikasi matematis 

 Sumber: Ristiani (2014) 

3.8 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tahapan penelitian, ketiga tahapan tersebut yaitu 

tahap persiapan, tahap, pelaksanaan dan tahap pembuatan laporan. Ketiga tahapan 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

3.8.1 Persiapan 

 Tahap persiapan bertujuan untuk persiapan segala hal yang akan digunakan 

dalam mendukung penelitian. Pertama yang dilakukan dalam hal ini adalah 

observasi pada lokasi peneliyian untuk menyaksikan permasalahan secara langsung 

yang ada disekolah. Setelah itu menyusun perangkat pembelajaran, materi yang 

akan diajarkan pada pembelajaran dan instrument yang akan digunakan dalam 

penelitian. Perangkat pembelajaran seperti Rancangan Perangkat Pembelajaran 

(RPP) dengan model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended pada materi 

bangun ruang dan LKS sebagai bahan diskusi siswa. 
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3.8.2 Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan ini guru menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing melalui pendekatan Open Ended dalam pembelajaran matematika. Proses 

pembelajran yang dilaksanakan mengacu pada RPP yang sudah disusun sebelum 

penelitian dilaksanakan. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Tes kemampuan pengajuan 

masalah dilakukan pada kegiatan inti berupa lembar kerja siswa yang bersifat 

individu dalam diskusi kelompok. Kemudian setelah selaseai kegiatan 

pembelajaran tes silakukan berupa lembar tes untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis dalam penyelesaian masalah dan kemampuan matematis siswa. 

3.8.3 Pembuatan Laporan 

 Tujuan dari pembuatan laporan yaitu sebagai pelaporan hasil penemuan 

yang didapat setelah penelitian dilakukan. Laporan penelitian ini berisi tentang 

keterlaksanaan pembelajaran, deskripsi kemampuan pengajuan masalah, 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa 

menggunakan model pembelajaran Problem Posing melalui pendekatan Open 

Ended, pada siswa kelas VII-E SMPN 1 Gandusari. Data yang didapat dari lembar 

observasi, lembar kerja siswa dan lembar tes kemudian diolah secara deskriptif dan 

diolah sesuai dengan fakta dilapangan selama pemberlajaran berlangsung. 


