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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah khususnya pada materi sistem 

koordinat. Motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran juga masih 

kurang. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan  menerapkan suatu model 

pembelajaran kooperatif yang dalam proses pelaksanaannya lebih banyak 

melibatkan peran aktif dari peserta didik. Penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran kooperatif MEA dengan pendekatan heuristik.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pencapaian ketuntasan dalam kemampuan 

pemecahan masalah, adanya pengaruh motivasi dan keaktifan terhadap 

kemampuan pemecahan masalah, dan adanya perbandinganbahwa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksperimen. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas VIII 

semester 1 SMP Negeri 1 Rembang tahun pelajaran 2015-2016 yang terdiri dari 

kelas VIIIA-VIII I. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik kelompok 

atau rumpun.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, dokumentasi, observasi, tes, dan angket.  

Hasil penelitian menunjukkan 29 dari 31 peserta didik mencapai 

ketuntasan secara individu dengan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

yang diperoleh adalah 84 dengan kriteria ketuntasan minimum 77 peserta didik 

telah mencapai ketuntasan dengan prosentase sebesar 93,548%. Uji pengaruh 

menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh sebesar 29%, sedangkan 

keaktifan belajar memiliki pengaruh sebesar 56,5% serta motivasi dan keaktifan 

belajar memiliki pengaruh sebesar 74,9%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa model kooperatif Means-Ends Analysis (MEA) dengan 

pendekatan heuristik efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Saran yang dapat direkomendasikan peneliti yaitu dengan adanya penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan dibidang pendidikan atau dibidang lainnya. 
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