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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi siswa menggunakan penerapan 

model pembelajaran Eliciting Activities (MEAS) maka jenis penelitian yang 

digunakan bersifat deskriptif. Data deskriptif menjelaskan, menggambarkan fakta 

dan kondisi selama proses pembelajaran secara sistematis dan tepat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memahami kejadian mengenai apa yang dialami oleh subjek 

penelitian dengan cara menganaliaisis menggunakan data dan kualitatif  

menjabarkannya dengan kata-kata.  

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Batu yang terletak di  Jl. 

Agus Salim, Sisir, Kec. Batu, Malang saat semester ganjil tahun ajaran 2018-

2019. Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yang pertemuan 

pertama dan kedua digunakan untuk menerapkan model pembelajaran MEAS dan 

pertemuan ketiga digunakan untuk memberikan soal tes kepada siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran MEAS.  

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII-B yang berjumlah 32 

siswa. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Eliciting Activities (Meas). 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah untuk melalukan 

penelitian. Prosedur yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap 

yaitu : 

a. Tahap Awal  

Tahap awal dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Tahap awal 

penelitian dimulai dengan studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data 

dengan melakukan penelaan terhadap buku dan literatur. Setelah itu dilakukan 

studi lapangan yaitu melakukan observasi pada sekolah. Kemudian menemukan 

suatu permasalahan yang ada pada sekolah dan merumuskan masalah tersebut. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada saat penelitian untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tahap pelaksanaan ini di awali dengan 

pembuatan instrumen penelitian. Setelah instrumen penelitian selesai dibuat 

dilakukan validasi. Setelah itu dilakukan tes tulis dan wawancara. Setelah 

mendapatkan data dari tes dan wawancara yang dilakukan, masuk ke dalam tahap 

analisis data. 

c. Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari hasil 

analisis yang dilakukan, kemudian membuat laporan kegiatan akhir penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan 

penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data yang relevan 

mengenai pengaruh model MEAS terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa dalam kelas. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tes 

Tes akan digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

dan komunikasi matematis setelah menggunakan model pembelajaran MEAS. 

Pada penelitian ini tes akan di berikan di pertemuan ke tiga berupa soal uraian 

yang dikejakan secara individu dan tertulis pada materi aljabar kelas VII.  

b. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi 

yang tentang kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

secara langsung. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkuat dan menjadi 

bahan pertimbangan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Wawancara 

dilakukan setelah melakukan tes tulis. Karena jumlah siswa terlalu banyak peneliti 

mengambil 3 sampel siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang 

berbeda. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian digunakan sebagai alat mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian dan penilaian. Adapun instrumen yang digunakan pada  

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



26 
 

 

a. Instrumen Pembelajaran 

Sebelum melakukan pembelajaran maka di perlukan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). RPP digunakan sebagai pedoman guru untuk menjalankan 

sebuah pembelajaran yang sesuai dengan model Eliciting Activities sehingga 

dapat berjalan dengan baik. Adapun kisi – kisi RPP yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.1 : Kisi – kisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Model Eliciting Activities 
No. Tahapan Aktivitas Pembelajaran 
1. Guru membaca sebuah 

lembar permasalahan yang 
mengembangkan konteks 
siswa 
 

a. Meminta siswa untuk mengamati power point dan 
LKS 

 

2. Peserta didik siap siaga 
terhadap pertanyaan 
berdasarkan lembar 
permasalahan tersebut 
 

a. Siswa mengamati dan memahami power point dan 

LKS 

3. Guru membacakan 
permasalahan bersama siswa 
dan memastikan bahwa 
setiap kelompok mengerti 
apa yang sedang ditanyakan 
 

a. Memastikan setiap kelompok memahami 
permasalahan yang berada di power point dan 
LKS 

b. Siswa memberikan tanggapan mengenai 
permasalahan yang berada di power point dan 
LKS 

 

4. Siswa berusaha untuk 
menyelesaikan masalah 
tersebut 
 

a. Siswa memodelkan permasalahan yang berada di 
power point atau masalah 3.3 dan LKS sesuai 
bentuk aljabar . 

b. Siswa menggali informasi mengenai operasi 
perkalian bentuk aljabar 

 

5. Siswa mempresentasikan 
model matematika mereka 
setelah membahas dan 
meninjau ulang solusi 

 

a. Guru meminta perwakilan dari setiap kelompok 
menjelaskan masalah yang berada di LKS  di 
depan kelas. 

b. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di 
depan kelas 

c. Siswa  memberikan tanggapan atas presentasi 

yang disajikan, meliputi : bertanya, 

mengonfirmasi, melengkapi informasi, ataupun 

tanggapan lainnya. 
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b. Instrumen Tes 

Tes digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi siswa secara sistematis. Adapun kisi – kisi dari tes sebagai berikut : 
Tabel 3.2 : Kisi – Kisi Soal Tes 

Kompetensi Dasar  Indikator Soal Nomor 

Soal 

Ranah yang Dinilai 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan bentuk 

aljabar dan 

operasi pada 

bentuk aljabar  

4.5.3 Menentukan 

penyelesaian 

permasalahan yang 

berbentuk aljabar dan 

terkait dengan 

operasi perkalian 

aljabar. 

1 
Komunikasi 

matematis 

4.5.5 Menentukan 

penyelesaian 

permasalahan yang 

berbentuk aljabar dan 

terkait dengan 

operasi pembagian 

aljabar. 

2 
Pemecahan masalah 

matematis 

 

c. Instrumen Pemecahan Masalah Matematis 

Tujuan dari penggunaan lembar penilaian pemcahan masalah adalah untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

kegiatan pembelajaran. Indikator dari pemecahan masalah adalah sebagai 

berikut (Runtukahu 2014): 

Indikator 1 : Memahami Masalah (Siswa dapat mengidentifikasikan 

informasi-informasi yang diketahui dan ditanyakan) 

Indikator 2    : Membuat Rencana (Siswa mampu merencanakan strategi yang 

sistematis untuk menyelesaikan   masalah) 
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Indikator 3 : Pelaksanaan Rencana (Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan menjalankan rencana dari  langkah-

langkah yang disusun sebelumnya secara sistematis) 

Indikator 4 : Melihat Kembali (Siswa mampu memeriksa kembali semua 

informasi dan menyesuaikan hasil dengan masalah yang 

ditanyakan) 

 
Tabel 3.3: Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

 

Berikut ini adalah lembar dari penilaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa : 

Tabel 3.4 Lembar Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

No. Indikator yang dinilai Skor 

1. Siswa dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang diketahui 
dan ditanyakan  

 Apabila siswa dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang diketahui 
dan ditanyakan secara benar dan lengkap 4 

 Apabila siswa dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang diketahui 
dan ditanyakan secara benar dan kurang lengkap 3 

 Apabila siswa dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang diketahui 
dan ditanyakan tetapi belum tepat 2 

 Apabila siswa tidak dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang 
diketahui dan ditanyakan 1 

2. Siswa mampu merencanakan strategi yang sistematis untuk 
menyelesaikan masalah  

 Apabila siswa dapat merencanakan strategi yang sistematis untuk 
menyelesaikan masalah dengan benar dan lengkap 4 

 Apabila siswa dapat merencanakan strategi yang sistematis untuk 
menyelesaikan masalah dengan benar dan kurang  lengkap 3 

 Apabila siswa dapat merencanakan strategi yang sistematis untuk 
menyelesaikan masalah tetapi belum tepat 2 

 Apabila siswa  tidak dapat merencanakan strategi yang sistematis untuk 
menyelesaikan masalah 1 

3. 
Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menjalankan 
rencana dari langkah-langkah yang disusun sebelumnya secara 
sistematis 

 

No. Nama `Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
  Indikator 

1 
Indikator 

2 
Indikator 

3 
Indikator 

4 
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Apabila siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menjalankan 
rencana dari langkah-langkah yang disusun sebelumnya secara sistematis 
dengan benar dan lengkap 

4 

 
Apabila siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menjalankan 
rencana dari langkah-langkah yang disusun sebelumnya secara sistematis 
dengan benar dan kurang lengkap 

3 

 
Apabila siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menjalankan 
rencana dari langkah-langkah yang disusun sebelumnya secara sistematis 
tetapi belum tepat 

2 

 
Apabila siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan 
menjalankan rencana dari langkah-langkah yang disusun sebelumnya secara 
sistematis 

1 

4. Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 
hasil dengan masalah yang ditanyakan  

 
Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan 
menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar dan 
lengkap 

4 

 
Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan 
menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar dan 
kurang lengkap 

3 

 Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan 
menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan tetapi belum tepat 2 

 Apabila siswa tidak mampu memeriksa kembali semua informasi dan 
menyesuaikan hasil dengan masalah yang ditanyakan 1 

 

d. Instrumen Komunikasi Matematis 

Tujuan dari penggunaan lembar observasi komunikasi matematis adalah 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran. Indikator dari komunikasi matematis adalah sebagai 

berikut (Hodiyanto, 2016): 

Indikator 1  : Menulis (Siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 

permasalahan) 

Indikator 2  : Menggambar (Siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari 

suatu permasalahan dalam bentuk gambar) 

Indikator 3  : Ekspresi Matematika (Siswa mampu menyatakan masalah atau 

peristiwa sehari-hari dalam model matematika) 
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Tabel 3.5 Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

No. Nama Kemampuan komunikasi matematis 
  Indikator 

1 
Indikator 

2 
Indikator 

3 
     
     
     

 

Berikut ini adalah lembar dari penilaian kemampuan komunikasi matematis : 

 
Tabel 3.6 Lembar Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

No. Indikator yang dinilai Skor 
1. Siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari suatu permasalahan atau 

gambar menggunakan  
 

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan dengan benar 
dan lengkap 4 

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan  dengan benar 
dan kurang lengkap 3 

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan  tetapi belum 
tepat 2 

 Apabila siswa tidak mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan  1 
2. Siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan dalam bentuk 

gambar  

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan dalam bentuk 
gambar dengan benar dan lengkap 4 

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan dalam bentuk 
gambar dengan benar dan kurang lengkap 3 

 Apabila siswa mampu menjelaskan ide dari suatu permasalahan dalam bentuk 
gambar tetapi belum tepat 2 

 Apabila siswa tidak  mampu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 
permasalahan dalam bentuk gambar. 1 

3. Siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam 
model matematika  

 Apabila siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam 
model matematika dengan benar dan lengkap  4 

 Apabila siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam 
model matematika dengan benar dan kurang lengkap 3 

 Apabila siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam 
model matematika tetapi belum tepat 2 

 Apabila siswa tidak mampu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari 
dalam model matematika  1 

 

e. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mewawancarai siswa 

secara langsung. Wawancara di lakukan untuk memperkuat dalam mengambil 
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kesimpulan pada kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi siswa. 

Adapun pedoman wawancara pemecahan masalah siswa sebagai berikut :  

Tabel 3.7 Pedoman Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 
No Indikator yang 

diwawancarai 

Pertanyaan Jawaban 

1 
Memahami Masalah Apa yang diketahui dalam 

soal tersebut? 

 

2 

Membuat Rencana Apa rencana kamu dalam 

menyelesaikan soal 

tersebut? 

 

3 

Pelaksanaan Rencana Bagaimana cara kamu 

menyelesaikan 

permasalahan? 

 

4 
Melihat Kembali Apakah kamu suda 

mengecek kembali? 

 

 

Sedangkan pedoman wawancara komunikasi matematis siswa sebagai 

berikut : 
Tabel 3.8 Pedoman Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

No Indikator yang 

diwawancarai 

Pertanyaan Jawaban 

1 Menjelaskan ide dari suatu 

permasalahan 

Bagaimana ide anda untuk 

menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

 

2 Menjelaskan ide atau solusi 

dari suatu permasalahan dalam 

bentuk gambar. 

Apakah anda dapat 

menyajikannya dalam 

bentuk gambar dari 

permasalahan ini? 

 

3 

Menyatakan masalah atau 

peristiwa sehari-hari dalam 

model matematika. 

Apakah anda dapat 

memodelkan 

permasalahan ini kedalam 

bentuk matematikanya? 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengambil data yang pokok dan penting sesuai dengan kategori, sehingga dapat 
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mempermudah dalam menganalisis kemampuan pemecahan. Analisis data ini 

dilakukan setelah kegiaan pembelajaran telah dilaksanakan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Analisis kemampuan pemecahan masalah siswa digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pencapaian tujuan. 

Adapun analisis perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

persentase. Dimana penilaian kemampuan pemecahan masalah siswa meliputi 

empat hal, yaitu memahami masalah, menyusun rencana pemecahan masalah, 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, memeriksa kembali hasil pemecahan 

masalah. Terdapat empat penilaian untuk setiap kegiatan yang diamati yaitu: 1) 

skor 4 jika terlaksana dengan sangat baik; 2) skor 3 jika terlaksana dengan baik; 3) 

skor 2 jika kurang terlaksana; dan 4) skor 1 jika tidak terlaksana. Selanjutnya 

untuk menghitung persentase dari masing-masing kegiatan dengan menggunakan 

rumus berikut ini: 

   
 

  
      

Keterangan: 

  = Pemecahan masalah 

   = Jumlah skor tercapai 

   = Skor maksimal 

Setelah dilakukan perhitungan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kemudian ditentukan rata-rata dari kemampuan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini: 
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∑ 

 
      

Keterangan: 

   = Rata-rata pemecahan masalah 

   = Jumlah skor tercapai 

  = Banyak siswa 

Untuk menentukan kriteria kemampuan kreativitas pada siswa, dilakukan 

dengan cara melihat hasil perhitungan nilai rata-rata pada kemampuan pemecahan 

masalah pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.9  Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 
 

       Sumber: Mawaddah (2015) 

b. Analisis Kemampuan Komunikasi Siswa 

Analisis data hasil belajar siswa digunakan  untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara tertulis. Adapun analisis perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persentase. Dimana penilaian 

kemampuan komkasi matematis siswa secara tertulis meliputi tiga hal  yaitu 

menulis (written), menggambar ( drawing)  dan memodelkan matematika 

(mathematical expression). Terdapat empat penilaian untuk setiap kegiatan yang 

diamati yaitu: 1) skor 4 jika terlaksana dengan sangat baik; 2) skor 3 jika 

terlaksana dengan baik; 3) skor 2 jika kurang terlaksana; dan 4) skor 1 jika tidak 

terlaksana. Selanjutnya untuk menghitung persentase dari masing-masing kegiatan 

dengan menggunakan rumus berikut ini: 

   
 

  
      

Kriteria Keterangan 
                Sangat Baik 
               Baik 
               Cukup 
               Kurang 
              Kurang Baik 
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Keterangan: 

  = Komunikasi matematika secara tertulis 

   = Jumlah skor tercapai 

   = Skor maksimal 

Setelah dilakukan perhitungan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara tertulis kemudian ditentukan rata-rata dari kemampuan komunikasi itu 

dengan menggunakan rumus berikut ini: 

   
∑ 

 
      

Keterangan: 

   = Rata-rata pemecahan masalah 

   = Jumlah skor tercapai 

  = Banyak siswa 

Untuk menentukan kriteria kemampuan komunikasi siswa secara tertulis 

pada siswa, dilakukan dengan cara melihat hasil perhitungan nilai rata-rata pada 

kemampuan pemecahan masalah pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.10 Kriteria Kemampuan Komunikasi Siswa 
Kriteria Keterangan 

                Sangat Baik 
               Baik 
               Cukup  
               Kurang  
              Kurang Baik 

       Sumber: Mawaddah (2015) 

 


