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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pemahaman Konsep Matematika 

a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan 

konsep. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pemahaman berasal 

dari kata dasar “paham” yang memiliki arti pengertian, mengerti
1
, 

sedangkan konsep memiliki arti rancangan, gambaran.
2
 

Pemahaman konsep merupakan salah satu faktor psikologis yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, karena pemahaman konsep 

berfungsi sebaga pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman 

bahan pembelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan pembelajaran 

lebih efektif.
3
 

Pemahaman konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran 

matematika. Agar konsep-konsep dapat diaplikasikan ke situasi yang 

lain, perlu adanya keterampilan menggunakan konsep-konsep tersebut. 

Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus ditekankan kearah 

pemahaman konsep. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematika menginginkan siswa mampu 

                                                             
1
 Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Sinar Terang), hlm.309 
2
 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Modern, (Surabaya, Appolo, 1994), hlm. 118. 

3
 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 

hllm.42-43 
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memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya ke 

dalam kegiatan belajar. Selain itu, dengan pemahaman konsep yang baik 

siswa akan mampu menyelesaikan soal-soal yang tingkatannya lebih 

rumit. Jadi, pemahaman konsep matematika adalah kemampuan 

menangkap makna atau arti suatu idea tau pengertian-pengertian pokok 

dalam matematika. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep Matematika 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Ngalim purwanto mengungkapkan bahwa berhasil 

atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam faktor. 

Adapun faktor faktor itu dibedakan menjadi dua golongan yaitu :
4
 

1) Faktor yang ada pada organism itu sendiri yang kita sebut faktor 

individu, yang termasuk dalam faktor individu antara lain 

pematangan atau pertumuhan, kecerdasan, motivasi dan faktor 

pribadi. 

2) Faktor yang ada diluar individu yang disebut faktor sosial, yang 

dimaksud faktor sosial ini antara lain keluarga atau keadaan rumah 

tangga, guru dan cara belajarnya, alat-alat yang digunakan dalam 

belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi 

social 

                                                             
4
 Ngalim Purwanto, Psikologi Penddikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2007),hlm.102 
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Jadi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika bisa 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri itu sendiri maupun faktor diluar 

individu.  

c. Tingkat Pemahaman Konsep 

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi 

disbanding kita belajar ilmu pengetauhan. Nana sudjana menyatakan 

bahwa pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu tingkat 

terendah adalah pemahaman terjemahan,yakni kesanggupan memahami 

makna yang terkandung didalamnya. Tingkat kedua adalah pemahaman 

penaksiran misalnya memahami grafik, menghubungkan dua konsep 

yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Tingkat 

ketiga merupakan tingkat pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan 

melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu 

dan memperluas wawasan.
5
  

d. Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 menyebutkan 

indikator-indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain:
6
 

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 

2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut. 

3) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep 

4) Menerapkan konsep secara logis 

5) Memberikan contoh atau contoh kontra 

                                                             
5
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo,2010), hlm.51 
6
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta: 

Depdiknas, 2006), hlm.59 
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6) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematis (table, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, 

atau cara lainnya) 

7) Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun diluar 

matematika 

8) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, merinci 

indikator pemahaman konsep matematis adalah mampu:
7
 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu atau 

operasi tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

e. Rubrik Penskoran Kemampuan Pemahaman Konsep 

TABEL II.1 

RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP MATEMATIS
8
 

Indikator Keterangan Skor 

1. Menyatakan ulang 

sebuah konsep. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat menyatakan ulang 

konsep 

1 

Dapat menyatakan ulang konsep 

tetapi masih banyak kesalahan 

2 

Dapat menyatakan ulang konsep 

tetapi belum tepat 

3 

                                                             
7 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, Utari Sumarmo, Hard Skills dan Soft Skills 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm.7 
8
 Siti Mawaddah-Ratih Maryanti, “Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing (Discovery Learning)”. 

Dalam Pendidikan Matematika. Vol 4. No. 1, April 2016, hlm.79-80 
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Indikator Keterangan Skor 

Dapat menyatakan ulang konsep 

dengan tepat 

4 

2. Memberikan contoh 

dan non contoh dari 

konsep. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat memberi contoh dan 

bukan contoh 

1 

Dapat memberikan contoh dan 

bukan contoh tetapi masih 

banyak kesalahan 

2 

Dapat memberikan contoh dan 

bukan contoh tetapi belum tepat 

3 

Dapat memberikan contoh dan 

bukan contoh dengan tepat. 

4 

3. Mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

1 

Dapat mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya tetapi 

masih banyak kesalahan 

2 

Dapat mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya tetapi 

belum tepat 

3 

Dapat mengkalsifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya dengan 

tepat. 

4 

4. Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis. 

1 

Dapat menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

2 
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Indikator Keterangan Skor 

matematis tetapi masih banyak 

kesalahan 

Dapat menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis tetapi belum tepat 

3 

Dapat menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis dengan tepat. 

4 

5. Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat mengembangkan 

syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep. 

1 

Dapat mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep tetapi masih 

banyak kesalahan 

2 

Dapat mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep  tetapi belum tepat 

3 

Dapat mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep dengan tepat. 

4 

6. Menggunakan, 

memanfaatkan, dan 

memilih prosedur 

tertentu. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat menggunakan , 

memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tertentu 

1 

Dapat menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tertentu tetapi masih 

banyak kesalahan 

2 

Dapat menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tertentu tetapi belum 

tepat 

3 
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Indikator Keterangan Skor 

Dapat menggunakan , 

memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tertentu dengan tepat. 

4 

7. Mengaplikasikan konsep 

atau algoritma 

pemecahan masalah. 

 

Jawaban kosong 0 

Tidak dapat mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

1 

Dapat mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya tetapi 

masih banyak kesalahan 

2 

Dapat mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya tetapi 

belum tepat 

3 

Dapat mengkalsifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya dengan 

tepat. 

4 

(Siti Mawaddah, 2016) 

 

2. Model Pembelajaran Eliciting Activities (MEAs) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Eliciting Activities (MEAs) 

MEAs diciptakan pada pertengahan tahun 1970-an untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap kurikulum 

matematika. Pendekatan Model-Eliciting Activities merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada aktivitas siswa untuk 

mendapatkan penyelesaian dari masalah nyata untuk membentuk sebuah 
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model matematika.
9
 Masalah nyata adalah ciri khas dari MEAs. Pada 

MEAs siswa biasanya bekerja paka kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 

orang. 
10

Masalah nyata akan meningkatkan kemungkinan untuk 

berpikir kreatif karena siswa kenal dengan konteks.
11

 Masalah-masalah 

nyata dari kehidupan sehari-hari digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika dan membantu mereka dalam memahami 

konsep yang sedang dipelajari. 

Melalui pembelajaran MEAs, siswa dapat memanfaatkan masalah-

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari tersebut untuk 

membangun konsep belajar siswa dan mengkonstruksikan pengetahuan 

barunya serta menyesuaikannya dengan pengetahuan lama siswa karena 

dalam pengkonstruksian model matematika atau menyelesaikan 

masalahnya, siswa membutuhkan informasi baik berupa pengetahuan 

lama maupun data dan gambar. 

 

 

 

                                                             
9 Akhmad, Geovani Puspa Adila, dkk. Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan 

Pendekatan Model-Eliciting Activities (MEAs) Pada Materi Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linier Satu Variabel di Kelas VII-A SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Matematika. Vol 3 No 2 Tahun 2014. Hlm. 98 
10 Lubis, Nurul Husna, dkk. Model Eliciting Activities (MEA) Application in Online 

Group Discussion For Mathematics Learning. International Journal of Science and Research. Vol 

6. No. 7. 2017. Hlm. 1331  
11

 Chamberlin, S. A. and Moon, S.M. Model Eliciting Activities as a Tool to Develop and 

Identify Creatively Gifted Mathematicians. The Journal of Secondary Gifted Education, Vol. 17 

No. 1. 2017. hlm. 41 



25 
 

 
 

b. Prinsip-Prinsip MEAs 

Heidi, dkk. menyebutkan bahwa terdapat enam prinsip dalam 

Model-Eliciting Activities (MEAs), prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut:
12

 

1) The Model Construction Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam pembelajaran siswa 

dituntut untuk membuat suatu sistem atau model matematika untuk 

mencapai tujuan pemecahan masalah. Sebuah model matematika 

terdiri atas elemen-elemen, hubungan antar elemen, operasi yang 

menggambarkan interaksi antar elemen, dan pola atau aturan yang 

diterapkan pada hubungan- hubungan dan operasi-operasi. Sebuah 

model menjadi penting ketika sebuah sistem menggambarkan 

system lainnya. 

2) The Reality Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa permasalahan yang disajikan 

sebaiknyaa terjadi dalam kehidupan siswa yang membutuhkan 

model matematika untuk memecahkan masalah. Permasalahan yang 

realistis lebih memungkinkan kreativitas solusi dari siswa. 

 

 

                                                             
12

 Haidi.A.Diefes Dux, dkk, “Quantifying Aluminium Crystal Size Part 1: The Model 
Eliciting Activity”, d a l a m  Journal of STEM Education, ( Vol. 7, No. 1&2, Januari-
Juni/2006), h.52-54 
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3) The Generalizability Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa model harus dapat 

digeneralisasikan dan dapat digunakan dalam situasi serupa. 

4) The Self-Assessment Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa siswa membutuhkan beragam 

konteks atau informasi untuk membantu menguji kemajuan mereka 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

5) The Construct Documentasion Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa siswa tidak hanya dituntut untuk 

menghasilkan model tetapu siswa juga harus menyatakan pemikiran 

mereka sendiri selama bekerja dalam Model-Eliciting Activities 

(MEAs) dan proses berpikir mereka tersebut harus dinyatakan 

sebagai sebuah solusi. 

6) The Effective Prototype Principle 

Prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan harus 

dapat ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Prinsip ini 

membantu siswa belajar bahwa solusi kreatif yang diterapkan pada 

permasalahan matematis adalah berguna dan dapat digeneralisasikan.  

3. LKS 

a. Pengertian LKS 

LKS merupakan singkatan dari Lembar Kegiatan Siswa. LKS 

seharusnya dibuat guru yang bersangkutan karena guru akan lebih 
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mengerti dan memahami LKS yang bersesuaian dengan kebutuhan 

siswa. 

LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan berupa petunjuk atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas tersebut 

haruslah jelas kompetensi dasar yang akan dicapai.
13

 

LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus 

dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya 

untuk pembentukan kemampuan dasar sesuai dengan indikator belajar 

yang harus ditempuh. 

Sementara, menurut Melawati, LKS singkatan dari Lembar 

Kerja Siswa, yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedimikian rupa, 

sehingga peserta didik dapat mempelajari bahan ajar tersebut secara 

mandiri.
14

 

Berdasarkan beberapa uraian beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk/panduan pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari dan 

memecahkan masalah tersebut dengan yang mengacu pada kompetensi 

yang harus dicapai. 

                                                             
13

 Andi Prasowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta:Diva 

Press,2013) , h.203 
14

 Ibid, h.204 
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Selama ini guru-guru cenderung menggunakan LKS yang 

diperjualbelikan tanpa mengetahui terlebih dahulu seberapa relevan, 

menarik, efisien dan efektif keterkaitan antara LKS tersebut dengan 

kemampuan belajar siswanya. Guru malas mengupayakan, 

merencanakan, dan menyusun sendiri LKS yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, maka perlu ada pengembangan LKS untuk meningkatkan 

hasil belajar, mempermudah belajar, meminimalisir terjadinya resiko-

resiko tersebut, sehingga menjadi LKS yang valid, praktis dan efektif. 

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat LKS 

Mengingat pentingnya LKS bagi kegiatan pembelajaran, maka kita 

tidak bisa lepas dari pengkajian tentang fungsi, tujuan, dan manfaat 

LKS. Berikut penjelasan mengenai kajian tersebut:
15

 

Fungsi LKS 

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik; 

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang disampaikan; 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas; dan 

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

 

 

                                                             
15

 Ibid, h.205-207 
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Tujuan LKS 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

memberi interaksi dengan materi yang diberikan. 

2) Melatih kemandirian belajar peserta didik; dan memudahkan 

pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 

3) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan; 

Manfaat LKS 

1) Memancing peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran.  

2) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3) Melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

4) Melatih siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. 

5) Mempercepat proses pembelajaran 

6) Bagi guru menghemat waktu mengajar 

c. Unsur-unsur LKS sebagai Bahan Ajar 

Dilihat dari strukturnya, LKS merupakan bahan ajar yang lebih 

sederhana daripada modul, namun lebih kompleks daripada buku. 

Berikut unsur LKS dipandang dari struktur dan formatnya. 
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TABEL II.2  

BAHAN AJAR LKS DARI STRUKTUR DAN FORMATNYA
16

 

No Struktur LKS Format LKS 

1 Judul Judul 

2 Petunjuk belajar, Kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

3 Kompetensi dasar atau materi pokok, Waktu penyelesaian 

4 Informasi pendukung, Bahan/peralatan yang 

diperlukan untuk 

pembelajaran menyelesaikan 

tugas 

5 Tugas atau langkah-langkah kerja, Informasi singkat 

6 Penilaian Langkah kerja 

7 - Tugas yang harus dilakukan 

8 - Laporan yang harus dikerjakan 

 

Dengan memahami struktur dan formatnya saja, ternyata tidak 

cukup untuk membuat sebuah bahan ajar yang disebut LKS. Kita 

masih membutuhkan pengetahuan tentang langkah-langkah 

penyusunannya. 

c. Langkah-langkah Aplikatif Membuat LKS 

LKS kreatif dan inovatif akan menciptakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan dan harapan semua peserta didik. Peserta didik akan 

lebih tertantang untuk membuka lembar demi lembar halamannya. 

                                                             
16

 Ibid, h.207-208 
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Menurut Diknas dalam Prastowo langkah-langkah penyusunan 

LKS adalah sebagai berikut:
17

 

1. Melakukan Analisis Kurikulum 

Analisa kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-

materi yang akan dibuat dalam bahan ajar LKS. Analisis ini dilakukan 

dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi 

yang akan diajarkan.  

2. Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Peta LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS 

yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. 

Sekuensi ini dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. 

3. Menentukan Judul-Judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, 

materi- materi pokok, pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Jika kompetensi dasar itu terlalu besar dan bisa diuraikan 

menjadi beberapa materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, 

namun jika lebih dari 4 MP maka harus dipikirkan kembali apakah 

kompetensi dasar itu perlu dipecah, kemudian dijadikan ke dalam 

beberapa judul LKS. 

 

                                                             
17

 Ibid, h.212 
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4. Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 

Pertama, merumuskan kompetensi dasar. Untuk merumuskan 

kompetensi dasar, kita dapat melakukan rumusan langsung dari 

kurikulum yang berlaku. 

Kedua, menentukan alat penilaian. 

Ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi LKS perlu 

memperhatikan:1) kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) informasi 

pendukung, 3) sumber materi, dan 4) pemilihan kalimat yang jelas dan 

tidak ambigu. 

Keempat, memperhatikan struktur LKS. Struktur LKS meliputi enam 

komponen, yakni judul, petunjuk belajar (petunjuk siswa), kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-

langkah kerja, serta penilaian. 

B. Penelitian yang Relevan 

Pada Jurnal e-DuMath Volume 1 No.1, Januari 2015 hlm.30-42, yang 

berjudul Pembelajaran Garis Lurus dengan Model Eliciting Activities dan 

Team Assisted Individualizatiion Ditinjau dari Gaya Kognitif oleh Ari 

Suningsih dinyatakan bahwa siswa yang menggunakan model pembelajaran 

MEAs memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang 

menggunakan kooperatif tipe TAI dan pengajaran langsung berbantuan 
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powerpoint serta siswa yang menggunakan kooperatif tipe TAI memberikan 

prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan pengajaran 

langsung berbantuan powerpoint. Sedangkan untuk gaya kognitif field 

independent memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari 

gaya kognitif field dependent. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Edy Heru Prasetyo tentang 

penerapan model eliciting activities untuk meningkatkan keaktifan siswa dala 

pembelajaran matematika di kelas VIII Semester II SMPN 1 Nogosari 

dinyatakan bahwa dengan model eliciting activities prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan, aktivitas mencatat meningkat dari 14,28% menjadi 

51,43%, aktivitas mengajukan dan menjawab pertanyaan dari 11,28% menjadi 

54,28%, aktivitas mengemukakan ide dalam pembelajaran dari 5,71% 

menjadi 60,00%, aktivitas mengerjakan soal dan tugas dari 25,71% menjadi 

71,42%, aktivitas mengerjakan soal kedepan kelas dari 2,86% menjadi 

22,86%.  

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian Edy Heru Prasetyo yaitu pada kemampuannya, penulis ingin 

mengembangkan LKS berbasis Eliciting Activities (MEAs) untuk 

memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP. 
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C. Hubungan Pendekatan Model Pembelajaran Eliciting Activities (MEAs) 

dengan Pemahaman Konsep 

Dalam menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan kondusif, 

guru harus mampu memilih strategi atau pendekatan yang sesuai, serta 

mampu menciptakan LKS yang dapat menarik perhatian siswa dan 

memotivasi siswa dalam belajar. Guru hendaknya dapat membangkitkan 

pemahaman konsep matematis siswa. Salah satu pendekatan yang dapat 

membangkikan pemahaman konsep matematis siswa yaitu pendekatan 

Model-Eliciting Activities (MEAs). 

Pembelajaran MEAs merupakan pembelajaran yang didasarkan pada 

kehidupan nyata siswa, bekerja dalam kelompok kecil, dan menyajikan 

sebuah model matematis sebagai solusi. Melalui MEAs, siswa dapat 

menemukan konsep yang mereka pelajari. Sehingga pendekatan Model-

Eliciting Activities (MEAs) dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa.  

D. Tahap-Tahap Pendekatan Model-Eliciting Activities 

Tahap-tahap dalam model-eliciting activities (MEAs), yaitu:
18

 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Membangun model matematis 

c. Mentransformasi dan menyelesaikan model matematis 

d. Mengidentifikasi model 
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 Annisa Fatchatul Izzah. 2016. Pendekatan Model-Eliciting Activities (MEAs) dalam 

Pembelajaran Matematika. UPI. h.4-6 
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MEAs diimplementasikan dalam beberapa langkah, yaitu:
19

 

1. Guru membrikan sebuah artikel yang berhubungan dengan materi 

pelajaran 

2. Siswa merespon masalah dalam artikel 

3. Guru dan siswa membacakan kembali apa masalah dalam artikel dan 

memastikan setiap kelompok mengerti 

4. Siswa membuat model matematika dari permasalahan secara 

berkelompok 

5. Siswa mepresentasikan hasil pekerjaan mereka 

Pada tahap pertama, siswa mengidentifikasi masalah yang terdapat pada 

dunia nyata dan menyederhakannya. Pada tahap kedua, siswa akan didorong 

untuk membangun model matematis dari komponen spesifik dari masalah seperti 

mendefinisikan variable, membuat notasi, membuat grafik atau menuliskan 

persamaan. Pada tahap ketiga, siswa menganalisa dan memanipulasi model 

sehingga menemukan solusi secara matematis. pada tahap ini, tahap kedua 

dipecahkan dan jawaban dipahami dalam konteks masalah yang orisinil. Pada 

tahap keempat, yaitu interpretasi, dimana siswa membawa solusi matematis dari 

kembali ke situasi yang spesifik. 

  

                                                             
19

 Scott A. Chamberlin. and Sidney M.Moon. How Does the Problem Based Learning 

Approach Compare to the Model-Eliciting Activity Approach in Mathematics?.  2002. Hlm 5 
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E. Kerangka Berpikir 
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