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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan upaya mengubah siswa yang tidak memiliki 

pengetahuan tentang suatu hal, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan 

(Aunurrahman, 2014). Menurut Sohimin (2014) pada pembelajaran siswa 

diharapkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki khususnya pada 

pembelajaran matematika. Pada hakikatnya matematika merupakan pembelajaran 

yang berbasis masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang 

mendorong siswa untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung 

apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya.  Dibutuhkan latihan terus 

menerus dan komunikasi matematis yang baik agar siswa dapat memahami cara 

menyelesaikan masalah tersebut. Masalah dapat disajikan dalam bentuk soal 

cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar atau teka-teki. 

Masalah tersebut kemudian disebut masalah matematika karena mengandung 

konsep matematika. Dari memecahkan masalah matematika khususnya pada soal 

cerita dibutuhkan kemampuan komunikasi matematis. Hal ini dikarenakan  siswa 

harus mampu mengartikan informasi yang didapatkan dari guru maupun teman 

sejawat dalam memecahkan masalah matematis. 

Menurut Hudoyo (1988) memecahkan masalah bagi siswa dapat bermakna 

proses untuk menerima tantangan. Mengajarkan bagaimana menyelesaikan 

masalah merupakan kegiatan guru untuk memberikan tantangan atau motivasi 

kepada para siswa. Siswa bisa memahami masalah tersebut kemudian tertarik 

untuk memecahkannya sehingga siswa mampu menggunakan semua 

pengetahuannya untuk merumuskan strategi dan memecahkan masalah yang 
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berhubungan dengan kehidupan sehari- hari tersebut. Agar bisa memecahkan 

permasalahan itu di perlukan dan kemampuan  pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis.  

Menurut Aghgar (2012) kemampuan pemecahan masalah adalah sebuah 

metode intelektual, logis dan sistematis yang membantu individu untuk 

menghadapi masalah dan mencari beberapa solusi yang paling tepat dan sesuai 

dengan kondisi. Kemampuan pemecahan masalah memberikan peranan penting 

bagi siswa dengan cara latihan menemukan akar permasalahan dan menilai 

informasi dengan teliti, sehingga memungkinkan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Kemampuan tersebut biasanya didapatkan oleh siswa dari 

permasalahan terdahulu yang telah diselesaikannya. Dengan melihat pola yang 

hampir sama dengan masalah sebelumnya siswa bisa memecahkan masalah 

dengan sedikit meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut cara yang paling praktis adalah dengan 

belajar matematika. Menurut Depdiknas (2006) pembelajaran matematika di 

sekolah memiliki empat tujuan utama yaitu, melatih cara berpikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan 

imajinasi intuisi  dan penemuan hal baru, mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi,  

mengomunikasikan gagasan. Kemampuan pemecahan masalah berguna agar 

siswa tidak hanya dapat menyelesaikan soal-soal matematika yang sesuai contoh 

yang diberikan guru saja. Akan tetapi, dapat menyelesaikan soal yang merupakan 

pengembangan dari konsep matematika yang berhubungan dengan kehidupan 

nyata.  
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Komunikasi matematis diartikan sebagai kemampuan dalam menulis, 

membaca, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, serta mengevaluasi ide, 

simbol, istilah, dan informasi matematika menurut Afghani (2011). Siswa 

diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikasi untuk menunjang dalam 

aktivitas di kelas dan sosial di luar kelas. Menurut Hodiyanto (2017) komunikasi 

matematika yaitu kemampuan menyampaikan ide matematika baik secara lisan 

maupun tulisan. Oleh karena itu kemampuan komunikasi sangat penting dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, karena dengan kemampuan 

komunikasi yang baik siswa dapat mengartikan dan menyampaikan apa yang dia 

pahami. 

Berdasarkan observasi ketika magang di SMPN 1 Batu Siswa hanya 

terpaku pada cara yang diberikan oleh guru. Ketika siswa diberi soal cerita, 

mereka merasa bingung karena mereka biasanya mengerjakan soal bukan 

memecahkan sebuah permasalahan. Karena tidak terbiasa memecahkan 

permasalahan siswa menjadi pasif yang akan berakibat tingkat pemecahan 

masalah dan komunikasi siswa mejadi rendah. Agar kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa menjadi meningkat, hendaknya 

menggunakan model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dan 

mengetahui hubungan pembelajaran tersebut dengan sekitarnya. Salah satu model 

pembelajaran yang sesuai adalah eliciting activities. Eliciting activities adalah 

model pembelajaran yang memecahkan masalah matematika yang sering ditemui 

di kehidupan sehari – hari (Hamida, 2015). Kriteria model ini adalah membentuk 

kelompok, menemukan masalah dan memecahkan masalah secara tepat. Dengan  
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mengetahui kriteria model tersebut,  siswa diharapkan bisa meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi secara matematis. 

Berdasarkan urain tersebut peneliti bertujuan untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi 

Matematis Menggunakan Model Pembelajaran Eliciting Activities (MEAS) di 

SMP Negeri 1 Batu” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP 

Negeri 1 Batu dengan menggunakan model pembelajaran eliciting 

activities?  

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1 Batu 

dengan menggunakan model pembelajaran eliciting activities?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Batu menggunakan model Eliciting 

Activities. 

2. Mendeskripsikan bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Batu menggunakan model Eliciting Activities. 
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1.4   Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada, maka dalam 

penelitian peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian tersebut: 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Batu. 

2. Komunikasi matematis berbatas komunikasi matematis tertulis 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Menambah dan mengembangkan pengetahuan, serta diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis siswa 

dan mampu meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru menambah variasi model 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi siswa secara matematis dalam pembelajaran. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya 

yang berhubungan dengan pemecahan masalah dan komunikasi siswa secara 

matematis maupun tentang model pembelajaran  Eliciting Activities. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang berdasarkan variabel yang akan 

diamati. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 
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Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, berupa pengalaman atau keahlihan 

dari siswa tersebut dalam menyelesaikan soal di dalam matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengidentifikasikan masalah secara matematis, merencanakan strategi 

yang sistematis, melaksanakan rencana sesuai tahapan yang direncanakan, 

serta melihat kembal hasil dari perhitungan yang telah digunakan. 

2. Komunikasi Matematis 

Kemampuan siswa untuk menyampaikan informasi matematika dengan 

cara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

digunakan adalah 1) Menulis (written text), yaitu menjelaskan ide dari suatu 

permasalahan dengan menggunakan bahasa sendiri; 2) Menggambar 

(drawing), yaitu menjelaskan ide dari permasalahan matematika dalam 

bentuk gambar; 3) Ekspresi matematika (matematical ekpression), yaitu 

menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa model 

matematika. 

3. Model Pembelajaran Eliciting Activities (Meas) 

Model pembelajaran yang membuat siswa berpikir kritis dan aktif pada 

pembelajaran matematika yang pengetahuannya dapat dihubungkan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada 

model pembelajaran MEAS adalah sebagai berikut: 1) guru membaca sebuah 

lembar permasalahan yang mengembangkan konteks siswa; 2) peserta didik 

siap siaga terhadap pertanyaan berdasarkan lembar permasalahan tersebut; 3) 

guru membacakan permasalahan bersama siswa dan memastikan bahwa 
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setiap kelompok mengerti apa yang sedang ditanyakan; 4) siswa berusaha 

untuk menyelesaikan masalah tersebut’ 5) siswa mempresentasikan model 

matematika mereka setelah membahas dan meninjau ulang solusi. 

 


