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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis 

 Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa inggris yang 

diartikan hubungan.
1
 Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau 

keterkaitan. Kemampuan  koneksi  matematis  adalah  kemampuan  

dalam  mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar konsep 

matematika itu sendiri maupun mengaitkan  konsep  matematika  dengan  

bidang  lain.   

 Koneksi matematika memegang peranan yang amat penting dalam 

upaya meningkatkan pemahaman matematika. Orang yang telah 

memahami suatu kaidah berarti mampu mengerti beberapa konsep. 

Koneksi dengan kata lain dapat diartikan sebagai keterkaitan, dalam hal 

ini koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan antara 

konsep-konsep matematika secara internal yaitu berhubungan  dengan 

matematika itu sendiri ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu 

matematika dengan bidang lain baik bidang studi lain maupun dengan 

kehidupan sehari-hari.
2
 

                                                             
1
Desi Anwar, Kamus Besar 10 Milyar,  (Surabaya: Amelia, 2010), h. 143 

2
Nailul Himmi, Koneksi Matematika, Tersedia di https://www.slideshare.net/ 

NailulHimmiJNE /koneksi-matematika, diakses 25 maret 2017 
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Bruner menyatakan dalam matematika setiap konsep berkaitan 

dengan konsep yang lain. Begitupula dengan yang lainnya, misalnya dalil 

dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, ataupun antara 

cabang matematika dengan cabang matematika lain. Oleh karena itu agar 

siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak 

diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu.
3
  

Selanjutnya Suherman menyatakan,:“Pembelajaran matematika 

mengikuti metoda spiral. Artinya dalam setiap memperkenalkan suatu 

konsep atau bahan yang baru perlu memperhatikan konsep atau bahan 

yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan 

dengan bahan yang telah dipelajari, dan sekaligus untuk 

mengingatkannya kembali”.
4
  

Siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk mengamati 

keterkaitan matematika dengan mata pelajaran lain dan kehidupan sehari-

hari. Untuk memenuhinya, guru matematika harus melibatkan guru mata 

pelajaran lain untuk berpartisipasi aktif dalam mengeksplorasi ide-

ide/konsep matematik melalui permasalahan yang muncul dalam 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. Menyatukan matematika kedalam 

konteks yang memberikan makna praktis lambang-lambang dan proses-

proses adalah sebuah tujuan utama dari keseluruhan standar. Hal ini 

memungkinkan siswa untuk memandang bagaimana sebuah konsep 

matematika dapat membantunya memahami yang lain, dan 

                                                             
3
Ibid. 

4
Ibid.  
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menggambarkan kegunaan matematika dalam pemecahan masalah, 

penggambaran dan pemodelan fenomena dunia nyata, dan 

mengkomunikasikan pemikiran kompleks serta informasi dalam sebuah 

cara yang cepat dan tepat. 

Koneksi matematis merupakan pengaitan matematika dengan 

pelajaran lain, atau dengan topik lain. Hal ini di jelaskan juga oleh 

Sumarmo, bahwa koneksi matematik (Mathematical Connections) 

merupakan kegiatan yang meliputi: mencari hubungan antara berbagai 

representasi konsep dan prosedur; memahami hubungan antar topik 

matematik; menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan sehari-hari; memahami representasi ekuivalen konsep yang 

sama; mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang 

ekuivalen; menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antar topik 

matematika dengan topik lain.
5
 

Pengertian yang sama juga dijelaskan Bambang Sarbani, koneksi 

matematis merupakan pengaitan matematika dengan pelajaran lain, atau 

dengan topik lain.
6
 Koneksi matematik (Mathematical Connections) 

merupakan kegiatan yang meliputi: 

1) Mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur. 

2) Memahami hubungan antar topik matematik. 

3) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan  

sehari-hari. 

                                                             
5
Utari sumarmo, Kumpulan Makalah Berpikir Dan Disposisi Matematika Serta 

Pembelajarannya, (2013),h. 37   
6
Bambang Sarbani (2008) [online}, tersedia:http://bambangsarbani.blogspot.com 

http://bambangsarbani.blogspot.com/
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4) Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama. 

5) Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 

6) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antar topik 

matematika dengan topik lain.
7
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematika adalah 

kemampuan seorang siswa dalam menghubungkan konsep-konsep 

matematika dengan konsep matematika yang lain maupun 

menghubungkan konsep-konsep matematika dengan displin ilmu lain atau 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Aspek Kemampuan Koneksi Matematika 

Ada dua tipe umum koneksi matematik menurut NCTM, yaitu 

modeling connections dan mathematical connections. Modeling 

connections merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di 

dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi 

matematiknya, sedangkan mathematical connections adalah hubungan 

antara dua representasi yang ekuivalen, dan antara proses penyelesaian 

dari masing-masing representasi. Keterangan NCTM tersebut 

mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi kedalam tiga aspek 

kelompok koneksi, yaitu:
8
 

1) Aspek Koneksi Antar Topik Matematika 

Kemampuan mengaitkan antartopik dalam matematika, 

mengaitkan matematika dengan ilmu lain, dan dengan kehidupan 

                                                             
7
Op. Cit., h. 6 

8
Nailul Himmi, Koneksi Matematika, Tersedia di https://www.slideshare.net/ 

NailulHimmiJNE /koneksi-matematika, diakses 25 maret 2017 

https://www.slideshare.net/%20NailulHimmiJNE%20/koneksi-matematika
https://www.slideshare.net/%20NailulHimmiJNE%20/koneksi-matematika
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sehari-hari disebut kemampuan koneksi matematik. Sesuai dengan 

pendapat Ruspiani yang menyatakan bahwa kemampuan koneksi 

matematik adalah kemampuan siswa mengaitkan konsep-konsep 

matematika baik antarkonsep matematika maupun mengaitkan konsep 

matematika dengan bidang ilmu lainnya (di luar matematika). 

Kemampuan koneksi matematik diperlukan oleh siswa dalam 

mempelajari beberapa topik matematika yang memang saling terkait 

satu sama lain. Menurut Ruspiani, jika suatu topik diberikan secara 

tersendiri maka pembelajaran akan kehilangan satu momen yang sangat 

berharga dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

belajar matematika secara umum. Tanpa kemampuan koneksi 

matematik, siswa akan mengalami kesulitan mempelajari matematika. 

Sumarmo mengemukakan bahwa koneksi matematik di sekolah 

bertujuan untuk: 

a) Memperluas wawasan pengetahuan siswa. 

b) Memandang matematika sebagai suatu kesatuan dan bukan sebagai 

materi yang berdiri sendiri. 

c) Mengenali relevansi matematika baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

Menurut Kusuma, Kemampuan koneksi matematik adalah 

kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan 

eksternal matematika, yang meliputi koneksi antar topik matematika, 

koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan 
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sehari-hari. Contoh hubungan matematika dengan pembahasan 

matematika: 

a) Pecahan dihubungkan dengan desimal dan persen. 

b) Bilangan bulat dihubungkan dengan garis bilangan. 

c) Bangun segitiga dihubungkan dengan trigonometri 

2) Aspek Koneksi dengan Disiplin Ilmu Lain 

Matematika sebagai  disiplin ilmu dapat bermanfaat baik bagi 

perkembangan disiplin ilmu lain, seperti yang dikatakan Johannes, 

bahwa matematika berperan sebagai ilmu pengetahuan lain terutama 

ilmu pengetahuan eksak. Sudjono mengungkapkan bahwa matematika 

merupakan alat yang efisien dan diperlukan oleh semua ilmu 

penegtahuan, karena tanpa bantuan matematika, semuanya tidak akan 

mendapatkan kemajuan yang berarti. Dari kedua pendapat diatas 

nampak bahwa matematika merupakan dasar bagi perkembangan 

berbagai ilmu pengetahuan lain. 

Banyak ilmu lain yang pengembangannya bergantung dari 

matematika, antara lain ilmu fisika, biologi, kimia, teknik, pertanian, 

ekonomi, psikologi, filsafat, dan disiplin ilmu yang lain. Penerapan 

matematika dalam disiplin ilmu lain tidak terbatas pada ilmu eksak 

saja tetapi dalam bidang lain, baik disekolah maupun di luar sekolah. 

Ruttherford dan Algren mengatakan bahwa matematika bermanfaat 

dalam aplikasi bisnis, industri, musik, sejarah, politik, olahraga, 

kedokteran, pengetahuan sosial, dan pengetahuan alam.  
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Matematika memang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari, namun karena matematika memiliki sifat yang cukup 

abstrak sehingga sulit untuk dapat menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari jika kita hanya berpendidikan sarjana (yang 

umumnya baru tahu teorinya, belum banyak aplikasinya). Matematika 

tidak hanya diterapkan dalam kehidupan seorang matematis 

profesional, namun matematika juga kerap digunakan seorang dokter, 

insinyur elektronik, programmer, insinyur sipil, insinyur mesin, 

ekonom, akuntan, manajer, maupun banyak ahli bidang lain. (Lalu 

mengapa yang menggunakan semua penggunanya berpendidikan 

sarjana ke atas, karena sudah jelas kalau materi matematika SMA 

disusun untuk calon ilmuwan berpendidikan sarjana ke atas) 

3) Aspek Koneksi Dengan Dunia Nyata Dengan Kehidupan Sehari-hari 

Koneksi dengan kata lain dapat diartikan sebagai keterkaitan, 

dalam hal ini koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan 

antara konsep-konsep matematika secara internal yaitu 

berhubungan  dengan matematika itu sendiri ataupun keterkaitan 

secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain baik bidang 

studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. 

Matematika dapat digunakan untuk menyeleksi atau menyaring 

data yang ada. Seperti tes seleksi calon PNS, Polisi, TNI, pelajar, 

mahasiswa atau karyawan menggunakan tes tulis dengan materi 

matematika (biasanya logika dan berhitung) untuk mengetahui 
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kemampuan berpikir cepat dan dapat menyelesaikan masalah. Dalam 

bidang teknik, matematika digunakan seperti teknik informatika atau 

komputer menggunakan konsep bilangan basis, teknik industri atau 

mesin, matematika digunakan untuk menentukan ketelitian suatu alat 

ukur atau perkakas yang digunakan. 

Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dicari penyelesaiannya dengan 

menggunakan konsep matematika yang ada. 

c. Manfaat kemampuan koneksi 

Manfaat koneksi matematika yaitu: 

1) Suatu topik dapat diciptakan dengan topik lain, dengan cara 

mengembangkan lebih  lanjut atau menggunakan pada topik lain, 

misalnya: bilangan dapat digunakan dalam pengukuran panjang 

sehingga panjang dua buah benda atau lebih dapat dijumlahkan. 

2) Topik-topik pada bidang kajian lain dapat disusun berdasarkan teori 

matematika tertentu, misalnya: matematika ekonomi atau matematika 

teknik. 

3) Koneksi atau keterkaitan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

dapat berbentuk pemecahan masalah sehari-hari matematika. Contoh 

sederhana: tugas polisi diperempatan jalan sangat membantu polisi 

dengan hadirnya lampu stopan diperempatan jalan, lampu tersebut 

menggunakan teori logika matematika. Contoh lain: dengan 

munculnya geomerti transformasi dan geometri praktal sebagai 
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koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari maka pekerjaan 

membatik dan menyulam menjadi pekerjaan yang sederhana.
9
 

d. Indikator Kemampuan Koneksi Matematis 

Menurut National Council Of Teacher Of Mathematics atau NCTM, 

indikator untuk kemampuan koneksi matematika yaitu: 
10

 

1) Mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antara gagasan 

dalam matematika; 

2) Memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling 

berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu 

keutuhan koheren;  

3) Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di 

luar matematika.  

Menurut Wahyudin, standar hubungan-hubungan atau koneksi yaitu:
11

 

1) Mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antar gagasan-

gagasan matematis 

2) Memahami bagaimana gagasan-gagasan matematis saling 

berhunbungan dan saling mendasari satu sama lain untuk 

menghasilkan suatu keutuhan yang koheren. 

3) Mengenali dan menerapkan matematika didalam konteks-konteks 

diluar matematika 

                                                             
9
Nailul Himmi, Koneksi Matematika, Tersedia di https://www.slideshare.net/ 

NailulHimmiJNE /koneksi-matematika, diakses 25 maret 2017 
10

John A. Van De Walle, Matematika Sekolah Dasar Dan Menengah, (Jakarta: 

Erlangga, 2008). h. 5 
11

Wahyudin, Pembelajaran & Model-Model Pembelajaran, (Bandung: 2008), h. 

538 

https://www.slideshare.net/%20NailulHimmiJNE%20/koneksi-matematika
https://www.slideshare.net/%20NailulHimmiJNE%20/koneksi-matematika
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Menurut Karin Amelia, indikator penilaian kemampuan koneksi 

matematika dapat dilihat dari:
12

 

1) Mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

menuliskannya dalam model matematika. 

2) Menggunakan konsep matematika yang mendasari atau terkait dengan 

topik yang dipelajari untuk memecahkan masalah. 

3) Menggunakan konsep matematika terkait dengan displin ilmu lain 

untuk memecahkan masalah. 

Kemampuan yang tergolong dalam kemampuan koneksi matematis 

diantaranya adalah: mencari hubungan berbagai representasi konsep dan 

prosedur; memahami hubungan antar topik matematika; menerapkan 

matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari; 

memahami representasi ekuivalen suatu konsep; mencari hubungan satu 

prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen; dan 

menerapkan hubungan antar topik matematika dengan topik di luar 

matematika. Seseorang dapat dikatakan mampu mengaitkan antara satu 

hal dengan hal lainnya dapat melakukan beberapa hal di bawah ini: 

1) Menghubungkan antar topik atau pokok bahasan matematika dengan 

topik atau pokok bahasan matematika lainnya. 

                                                             
12

Karin Amelia Safitri dkk, Learning Design Using Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (Pmri) Approach For The Topik Surface Area And Volume Of 

Cuboid For 2nd Grade Junior High School,(Makalah dikutip sebagai Zulkardi (2013), 

Prosiding Pertama Asia Tenggara Penelitian Desain/Pengembangan (SEA-DR) 

Konferensi Internasional, Universitas Sriwijaya, Palembang), h. 201 
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2) Mengaitkan berbagai topik atau pokok bahasan dalam matematika 

dengan bidang lain atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Untuk mengukur kemampuan koneksi matematika Kusumah 

memberikan indikator: 

1) Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 

2) Mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau 

representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. 

3) Menggunakan dan menilai kaitan antar topik matematika. 

4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan displin 

ilmu lain. 

5) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
13

 

Dari beberapa pendapat, maka indikator kemampuan koneksi 

matematika yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan 

menuliskannya  dalam model matematika.  

2) Menggunakan konsep matematika yang mendasari atau terkait 

dengan topik yang dipelajari untuk memecahkan masalah. 

3) Menggunakan konsep matematika terkait dengan displin ilmu lain 

untuk memecahkan masalah. 

 

 

                                                             
13

Janwari Afgani D, Analisis Kurikulum Matematika, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2011), h. 419 
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e. Penskoran Kemampuan Koneksi Matematika Siswa 

Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan skor dari 0 sampai 4. Adapun pedoman penskoran 

kemampuan koneksi adalah sebagai berikut: 

1) Menurut university of Wilconsin yang dikutip oleh Ismet Basuki 

dan Hariyanto, bahwa skor yang digunakan dalam sebuah 

penelitian yaitu dari 0 sampai 3 dengan ketentuan:
14

 

a) Skor 3 = Exemplary (patut di contoh) 

b) Skor 2 = Proficient (Cerdas) 

c) Skor 1 = Partially Poficient ( Cukup Cerdas) 

d) Skor 0 = Unsatisfactory (Tidak memuaskan) 

2) Menurut sumber lain yang dikutip oleh Ismet Basuki dan Hariyanto 

bahwa skor yang digunakan dalam sebuah penelitian yaitu dari 1 

sampai 4 dengan ketentuan:
15

 

a) Skor 4 = Through Understanding (Memahami sepenuhnya) 

b) Skor 3 = Good Understanding (Memahami dengan baik) 

c) Skor 2 = Satisfactory Understanding (Memahami secara 

memuaskan) 

d) Skor 1 = Needs Improvement (Memerlukan perbaikan) 

3) Menurut Rosliana Harahap dalam Jurnal Pendidikan Matematika 

bahwa skor tes kemampuan koneksi matematika yaitu dari 0 sampai 

                                                             
14

Ismet Basuki dan Hariyanto, Assesment Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 90 
15

 Ibid., h. 90  
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3 dengan ketentuan secara umum adalah:
16

 

a) Skor 0 = Tidak ada jawaban 

b) Skor 1 = Menghubungkan materi belum benar 

c) Skor 2 = Menghubungkan materi benar akan tetapi 

penyelesaian salah 

d) Skor 3 = Menghubungkan dengan benar dan penyelesaian 

benar 

Berdasarkan pedoman tersebut maka penulis membuat penskoran 

kemampuan koneksi matematika yaitu dengan menggabungkan ketiga 

pendapat tersebut kemudian dikombinasikan dengan pendapat penulis. 

Untuk lebih rinci penskoran yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel II.3 

2. Pendekatan Brain Based Learning 

a. Pengertian pendekatan Brain Based Learning 

Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang 

diselaraskan dengan cara otak bekerja yang didesain secara alamiah 

untuk belajar. Agar otak optimal diperlukan suatu prinsip pembelajaran 

yang sesuai dengan struktur dan cara kerja otak yaitu  Brain Based 

Learning. Menurut Jensen Brain Based Learning merupakan 

keterlibatan strategi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal 

dari satu pemahaman tentang otak. Brain Based Learning menawarkan 

sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada 

                                                             
16

Rosliana Harahap, Jurnal Pendidikan Matematika PARADIKMA, Vol. 5 No. 2, 

h. 194 
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upaya pemberdayaan potensi otak siswa yaitu potensi pada otak kanan 

dan otak kiri digunakan secara seimbang.
17

 

Memaksimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan dalam 

pembelajaran menjadi sangat penting. Artinya, tidak hanya menekankan 

pada kemampuan otak kiri saja, namun juga mengembangkan 

kemampuan otak kanan.  

Memberdayakan otak kanan dalam proses pembelajaran perlu 

dilakukan dan ditingkatkan intensitasnya. Pemberdayaan otak kanan 

sangat penting dalam membangun kecerdasan pembelajar. Pembelajar 

yang cerdas secara intelektual dan emosional mempunyai peluang yang 

lebih besar dalam memperoleh keberhasilan di sekolah. Oleh karena itu 

agar proses pendidikan di sekolah dapat berhasil, maka pendidikan 

hendaknya mengacu pada pembelajaran kedua belahan otak secara 

seimbang dan menyeluruh.
18

 

Lingkungan Brain-Based-Learning mendukung ekspresi emosi 

dengan cara:
19

 

1) Menciptakan iklim pembelajaran yang menguatkan otak. 

2) Menghargai peran unsur-unsur kimiawi dalam perilaku.  

3) Tidak menyangkal pentingnya rekognisi perasaan dan emosi. 

                                                             
17

Eric Jensen, Pemelajaran Berbasis Otak, (Edisi kedua; Jakarta: PT Indeks, 

2011), h. 6 
18

Imam Suhadak, Pembelajaran Otak Kanan, (Dalam http://mgmpmapo. 

blogspot.com/2011/11/pembelajaran-berbasis-otak-kanan.html),  diakses 15 Maret 

2017 
19

Eric Jensen, Brain Based Learning (Edisi Revisi; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 322 
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4) Memberikan lebih banyak proyek-proyek yang mengandung makna 

pribadi dan lebih banyak pilihan individu. 

5) Menggunakan ritual-ritual yang produktif untuk menyesuaikan 

kondisi tubuh- pikiran. 

6) Mempertahankan batas waktu kondisi yang tanpa ancaman, tingkat 

stres yang tinggi, dan artifisial.  

7) Memastikan bahwa sumber-sumber yang di butuhkan untuk meraih 

sukses tersedia bagi seluruh siswa.  

8) Menciptakan kelompok pembelajar multi status yang di dukung 

oleh tinjauan ulang dan umpan balik dari sesama teman. 

9) Menggunakan perangkat penilaian diri untuk tidak mengancam 

umpan balik. 

10) Menugaskan proyek-proyek yang berorientasi kelompok besar 

yang menuntun para pembelajar untuk belajar bekerja dengan 

orang lain dan memecahkan masalah untuk kebaikan yang lebih 

besar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

proses pembelajaran dengan pendekatan Brain Based Learning ini 

menitikberatkan pada pemberdayaan potensi otak sebagai modal utama 

siswa dalam belajar secara optimal. Artinya penggunaan otak kiri dan 

otak kanan dalam proses pembelajaran harus seimbang sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. 

Pendekatan Brain Based Learning membantu siswa 
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merepresentasikan berpikir secara visual, kinestetik,     dan     fonetik.     

Teknik     tersebut     membutuhkan     tempat     dalam     sebuah kotak 

perlengkapan, yaitu otak yang prima (pada usia yang terbaik dalam 

perkembangannya) untuk belajar. Tracey Tokuhama-Espinosa 

mempresentasikan lima kunci konsep dalam topik mengenai Brain-

Based Learning sebagai berikut: 

1) Otak manusia unik seperti halnya wajah 

2) Semua   otak   tidak   sama   karena   konteks   dan   kemampuan   

mempengaruhi pembelajaran 

3) Otak bisa berubah karena pengalaman 

4) Otak sangat lentur 

5) Otak mengkoneksikan informasi baru dengan informasi lama.
20

 

Brain-Based  Learning  menawarkan sebuah  konsep  untuk  

menciptakan  pembelajaran dengan berorientasi pada upaya 

pemberdayaan potensi otak siswa. Tiga strategi utama yang dapat 

dikembangkan dalam implementasi Brain-Based Learning, yaitu: 

1) Menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan 

berpikir siswa. 

2) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. 

3) Menciptakan  situasi pembelajaran  yang  aktif dan  bermakna  

                                                             
20

Ajeng Octaningtias Hardani,dkk.,Strategi Brain Based Learning Dalam 

Pembelajaran Matematika.(Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

dengan tema ”Pengembangan 4C’s dalam Pembelajaran Matematika: Sebuah 

Tantangan dalam Pengembangan Kurikulum Matematika  "  pada tanggal   28 Mei 

2016 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas 

Negeri Malang),h. 625 
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bagi siswa  (active   learning).
21

 

Pada  saat  pembelajaran  yang  akan  diterapkan  dengan  

menggunakan  brain  based learning kita harus pada keadaan terbaik 

untuk pembelajaran. Menurut Jensen keadaan terbaik untuk 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Secara intrinsik ditantang dengan materi yang tidak terlalu mudah, 

tidak terlalu sulit (paling baik jika pembelajaran  memilihnya,  

sehingga  materi  itu  relevan  secara personal) 

2) Stres rendah sampai sedang, relaksasi umum  

3) Flow state hebat di mana perhatian terfokus pada belajar dan 

bertindak (bukannya menjadi sadar-diri atau evaluatif) 

4) Keingintahuan dan antisipasi (ketika pembelajaran menemukan 

minat terhadap subjek tertentu, yang dibangun di atasnya) 

5) Kebingungan  (dapat   menjadi   motivator   jika   berlangsung   

singkat   dan   tidak berkelanjutkan)
22

 

Selain keadaan terbaik ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan dalam menerapkan   prinsip brain  based   learning karena  

akan   sangat   berpengaruh  pada   proses pembelajaran, yaitu: 

1) Gerakan fisik 

Gerakan  fisik  bisa  melakukan  beberapa  hal  untuk  otak.  

Pertama,  meningkatkan sirkulasi sehingga saraf-saraf bisa 

mendapatkan lebih banyak nutrisi dan oksigen. Kedua, bisa memacu 

                                                             
21

Ibid,.  
22

Eric Jensen, Pemelajaran Berbasis Otak, (Edisi kedua; Jakarta: PT Indeks, 

2011),h. 186 
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produksi faktor pertumbuhan saraf, hormon yang meningkatkan 

fungsi  otak.  Ketiga,  gerakan  repetitive  gross  motor dapat  

merangsang  produksi dopamin, salah satu neurotransmiter yang 

meningkatkan suasana hati (mood). Bila dilakukan dalam jumlah 

yang memadai gerakan fisik dapat meningkatkan produksi sel baru 

di otak.
23

 Oleh karena itu, gerakan fisik memang diperlukan dalam 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sebaiknya bukan hanya 

duduk dan mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru saja. 

2) Relaksasi 

Dalam sebuah studi yang dilakukan pada Stanford 

University’s School of Medicine, para periset menetapkan bahwa 

satu kursus pelatihan memori itu lebih efektif bila siswa-siswa 

dalam keadaan rileks. Untuk mendapatkan kinerja otak  terbaik,  

perlu  ada  istirahat.  Jeda  untuk  melakukan  istirahat  ini  tidak  

perlu dilakukan dalam waktu yang lama, cukup beberapa menit 

untuk menghilangkan ketegangan atau stres dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Jensen  pembelajar yang hidup di bawah beberapa 

jenis stres, kecemasan atau berada terus menerus berada dalam 

ancaman atau tidak mendapatkan istirahat otak yang dibutuhkan 

untuk fungsi optimal berakibat pada pembelajaran dan pemikiran 
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Ibid., h. 50. 
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yang menjadi lemah.
24

 Oleh karena itu, pada saat pembelajaran di 

kelas, sebaiknya diberikan waktu kepada siswa untuk melakukan 

relaksasi agar mereka merasa nyaman dan tidak jenuh sehingga 

diharapkan otak mereka bekerja secara optimal. 

3) Lingkungan 

Kondisi  lingkungan  mempengaruhi  proses  pembelajaran.  

Otak menyerap  informasi dari lingkungan sekeliling, baik pada 

level sadar maupun tidak sadar. Otak memprioritaskan  rangsangan  

seperti  pencahayaan,  unsur-unsur  dekoratif,  suara  dan bau. 

Penerangan di dalam kelas harus cukup terang tetapi tidak 

menyilaukan. Selain itu,  sirkulasi  udara  di  kelas  juga  harus  baik  

agar  terdapat  cukup  oksigen  untuk pasokan ke  dalam  otak  

setiap  siswa  dan  juga  guru.  Unsur-unsur  ini  harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran yang 

optimal. Hanya dengan instruksi langsung, ingatan akan cepat 

merosot, tetapi dengan tambahan lingkungan sekitar, bisa dihasilkan 

ingatan tanpa perlu banyak usaha dan bertahan lama.
25

 

4) Musik 

Musik mendatangkan tanggapan emosional, mendorong keadaan 

reseptif atau agresif dan merangsang sistem limbik. Sistem limbik 

dan wilayah subkortikal dari otak terlibat dalam  mendorong  respon  

musikal  dan  emosional  dan  juga  memediasikan  memori jangka 
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Ibid., h.68. 
25

Ibid., h. 77. 
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panjang. Ini berarti bahwa ketika informasi diberi imbuhan musik, 

ada kemungkinan lebih besar bahwa otak akan mengkodefikasinya 

dalam memori jangka panjang.
26

  

Riset terbaru mengemukakan bahwa musik menjadi alat yang 

hebat dalam membangun kekuatan penalaran, memori dan 

intelegensi. Guru dapat menggunakan musik untuk membantu siswa 

melakukan pendinginan atau pemanasan, menandai satu momen 

atau kesempatan penting atau melakukan penyemangat. Musik juga 

dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan memberikan rasa 

bahwa ruang kelas mereka adalah tempat yang menyenangkan.
27

 

5) Emosi 

Menurut Jensen kemampuan berpikir sangat tergantung pada 

suasana hati dan keadaan emosional.
 28

 Siswa belajar paling baik 

ketika pikiran, hati, dan tubuh mereka terlibat. Pengaruh emosi 

terhadap perilaku itu besar. Emosi yang baik membuat otak lebih 

teraktivasi dan terstimulus secara kimia yang membantu untuk 

mengingat segala sesuatu secara lebih baik. 

6) Nutrisi 

Otak mempunyai proporsi seperempatpuluh dari total berat 

tubuh orang dewasa. Akan tetapi,  otak  menggunakan  kira-kira  

seperlima  sirkulasi  darah,  seperlima  pasokan glukosa yang 
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Ibid., h. 102 
27

Ibid., h. 103 
28

Ibid., h 109-110 
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tersedia dan seperlima oksigen yang kita hirup. Oleh karena itu, 

guru perlu menanamkan kesadaran  kepada siswa agar mereka 

senantiasa memperhatikan asupan nutrisi tubuh mereka. Selain 

itu, untuk memenuhi kebutuhan air, siswa sebaiknya memiliki 

akses air minum selama pembelajaran. Siswa bisa membawa botol 

air minum ke kelas dan minum selama proses pembelajaran.
 29

 

7) Motivasi 

Semua orang memiliki dua sumber motivasi yang berbeda, 

yaitu yang timbul dari dalam (intrinsik) dan yang didorong dari 

luar (ekstrinsik). Siswa memiliki mekanisme motivasi yang sudah 

tertanam yang tidak manipulasi guru supaya bisa berfungsi. Jika 

guru  menggunakan  motivasi  dan  keingintahuan  alamiah  mereka,  

diharapkan  siswa dapat belajar lebih baik dan lebih 

menyenangkan.
30

 

8) Pilihan 

Menawarkan pilihan kepada siswa dapat mempengaruhi 

keterlibatan mereka secara keseluruhan dan pemahaman tentang 

materi. Misalnya siswa diberikan kebebasan untuk memilih teman 

dalam kelompok. 
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Ibid., h.89 
30
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b. Langkah-langkah Pembelajaran dengan pendekatan Brain Based 

Learning 

Ada tujuh tahap-tahap pembelajaran brain based learning yakni 

sebagai berikut:
31

 

1) Pra-paparan 

Tahap ini memberikan kepada otak suatu tinjauan atas 

pembelajaran baru sebelum benar-benar digali. Pra-paparan 

membantu otak mengembangkan peta konseptual yang baik. 

2) Persiapan 

Persiapan merupakan tahap dimana menciptakan    

keingintahuan atau kegembiraan. Guru mendorong siswa untuk 

menghubungkan materi dengan kehidupan nyata serta menggali 

pengetahuan yang telah siswa ketahui mengenai materi yang akan 

dipelajari.   

3) Inisiasi dan akuisisi 

Tahap ini memberikan pencemplungan. Banjirilah dengan 

konten atau muatan pembelajaran. Biarkan para pembelajar merasa 

kewalahan untuk sementara.  

4) Elaborasi 

Ini merupakan tahap pengolahan yang menuntut pemikiran. 

Tahap ini merupakan waktu dimana pembelajaran menjadi 

bermakna. 
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5) Inkubasi dan pengkodean memori 

Tahap  ini  menekankan  pentingnya  waktu  tanpa  kegiatan 

(downtime)  atau  waktu istirahat dan waktu tinjauan . 

6) Verifikasi dan pengecekkan keyakinan. 

Pada tahap ini siswa dievaluasi mengenai materi yang telah 

dipelajari dan kemudian siswa menuliskan pendapat mereka 

tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

7) Selebrasi dan integrasi. 

Pada  tahap  ini  sangatlah  penting  untuk  melibatkan  emosi.  

Suasana  harus  dibuat menyenangkan, ceria, dan menggembirakan. 

Tahap ini menanamkan rasa cinta akan pembelajaran yang serba 

penting. 

Adapun sintaks dari pendekatan Brain Based Learning  bisa 

dilihat pada Tabel II.1, berikut ini: 
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TABEL II.1 

SINTAK (ALUR PROSES) PENDEKATAN BRAIN-BASED-LEARNING 

Tahap Uraian Penjelasan 

1. Pra- Paparan  Fase ini memberikan sebuah ulasan 

kepada otak tentang pembelajaran 

baru sebelum benar-benar 

menggali lebih jauh: pra-

pemaparan membantu otak 

membangun peta konseptual yang 

lebih baik. 

 Memanjangkan ulasan 

tentang topik baru pada 

papan pengumuman: 

pemetaan pikiran sangat 

baik untuk melakukan ini 

2. Persiapan  Fase dalam menciptakan 

keingintahuan atau kesenangan. 

Hal ini mirip dengan “mengatur 

kondisi antisipasif” tetapi sedikit 

lebih jauh dalam mempersiapkan 

pembelajar 

 Menciptakan pengalaman 

“kamu ada di sana” 

memberikan para 

pembelajar pijakan dunia 

nyata. 

3. Inisiasi Dan Akuisi 

 
 fase ini memberikan pembenaman: 

di banjiri dengan muatan 

pembelajaran 

 Menciptakan kegiatan-

kegiatan yang 

menggunakan mayoritas 

(jika bukan semuanya) 

dari intelegensia berganda. 

4. Elaborasi  Hal ini merupakan tahap 

pemrosesan. Ia membutuhkan 

kemampuan berfikir yang murni 

dari pihak pembelajar. Hal ini 

merupakan saatnya untuk membuat 

kesan intelektual tentang 

pembelajaran. 

 Memberikan tanya jawab 

terbuka tentang kegiatan 

sebelumnya. 

5. Inkubasi dan 

Memasukkan 

Memori 

 Fase ini menekankan pentingnya 

waktu istirahat dan waktu istirahat 

dan waktu untuk mengulang 

kembali. 

 Menyediakan waktu untuk 

perenungan tanpa 

bimbingan- waktu istirahat 

 

6. Verivikasi Dan 

Pengecekan 

Keyakinan 

 Fase ini bukan hanya untuk 

kepentingan guru; para pembelajar 

juga perlu mengonfirmasikan 

pembelajaran mereka untuk diri 

mereka sendiri. 

 Para siswa saling bertanya 

dan mengevaluasi satu 

sama lain. 

 

7. Perayaan 

Dan 

Integrasi 

 Dalam fase perayaan sangat 

penting untuk melibatkan emosi. 

Buatlah fase ini mengasyikkan, 

ceria, dan menyenangkan. Tahap 

ini menanamkan semua arti penting 

dari kecintaan terhadap belajar. 

 Menyediakan waktu 

berbagi (misalnya: berbagi 

dengan pasangan 

sebangku, melakukan 

demonstrasi, penghargaan. 
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c. Kelebihan dan kekurangan Pendekatan Brain Based Learning 

1) Kelebihan pendekatan Brain Based Learning adalah: 

a) Belajar melalui otak menghasilkan life skill. 

b) Memberikan efek yang sangat ampuh pada waktu singkat baik 

dalam pembelajaran akademik maupun skill. 

c) Memberikan efek yang menyenangkan dan bersama-sama  

mengembangkan skill bersosial dan berempati terhadap orang lain. 

d) Mengajak siswa berpikir kreatif. 

e) Siswa diberi kesempatan untuk memiliki karya sendiri. 

f) Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 

g) Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika menulis atau  

menggambar. 

h) Membantu seseorang mengalirkan apapun yang ada pada diri tanpa 

hambatan. 

2) Kekurangan Brain Based Learning adalah: 

a) Pembelajaran  yang  aktif  dan  menyenangkan  hanya  apabila  

siswa  secara  fisik maupun psikis beraktivitas secara optimal. 

b) Guru harus merancang soal seatraktif mungkin. 

c) Membutuhkan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

d) Guru   harus   mempersiapkan   pembelajaran   secara   matang, di   

samping   itu memerlukan banyak tenaga pemikiran dan waktu. 

e) Penilaian kelompok dapat membatalkan penilaian secara 
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individu apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya.
32

 

3. Hubungan Pendekatan Brain Based Learning dengan Kemampuan 

Koneksi Matematis  

Proses penciptaan koneksi dalam pembelajaran matematika dapat 

dilakukan melalui BBL, mengingat dalam pembelajaran tersebut terdapat 

tahap inisiasi dan akuisisi. Tahap ini merupakan tahap penciptaan 

koneksi atau pada saat neuron-neuron saling “berkomunikasi” satu sama 

lain. Semakin terkoneksi  jaringan-jaringan  tersebut,  maka  akan  

semakin  merangsang kemampuan berpikir siswa, yang pada akhirnya 

akan semakin besar pula pemaknaan  yang  diperoleh  siswa  dari  

pembelajaran. Tugas-tugas  matematika yang bervariasi, dapat melatih 

siswa untuk menggunakan dan mengembangkan koneksi matematis. Ini 

menjadi dasar bahwa kemampuan koneksi matematis dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran matematika menggunakan BBL.
33

 

4. Kemampuan Awal 

a. Pengertian kemampuan awal 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal 

dapat menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu 

                                                             
32

Ajeng Octaningtias Hardani,dkk.,Strategi Brain Based Learning Dalam 

Pembelajaran Matematika.(Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika dengan 

tema ”Pengembangan 4C’s dalam Pembelajaran Matematika: Sebuah Tantangan dalam 

Pengembangan Kurikulum Matematika  "  pada tanggal   28 Mei 2016 yang 

diselenggarakan oleh Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Malang),h. 
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Eka Karunia Lestari, Implementasi Brain-Based Learning untuk 

Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Kemampuan Berpikir Kritis serta Motivasi 

Belajar Siswa SMP, Jurnal Pendidikan Unsika, 2014, Vol. 2, No. 1, h. 43 
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pelajaran. Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan 

yang relevan yang dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu 

pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan awal 

merupakan prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti 

suatu kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat 

sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal 

peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran 

sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama 

hidupnya, dan apa yang diperoleh dari pelatihan sebelumnya, dan apa 

yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. 
34

 

Kemampuan awal dalam penelitian ini berperan sebagai variabel 

moderator. Untuk mengambil kriteria sebagai penentu tingkat 

kemampuan awal siswa bisa dilihat pada Tabel II.2, berikut ini :
35

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

  ( ̅    ) Tinggi 

( ̅    )    ( ̅    ) Sedang 

  ( ̅    ) Rendah 

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 
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Siwi Puji Astuti.Pengaruh Kemampuan Awal Dan Minat Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Fisika. Jurnal Formatif,  Vol.1, No.5, h. 71 
35

Ramon Muhandaz. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Investigasi Kelompok Terhadap Kemampuan Representasi Dan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa Kelas VIII Mtsn Kota Padang.(Universitas Negeri Padang: Padang).  
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Gagne yang dikutip oleh Sudjana menyatakan bahwa kemampuan awal 

lebih rendah daripada kemampuan baru dalam pembelajaran. Kemampuan 

awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki 

pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, seorang siswa 

mempunyai kemampuan awal yang lebih baik akan lebih cepat memahami 

materi dibandingkan dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan awal 

dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Praptiwi dan Handika 

menegaskan bahwa kemampuan awal akan mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran.
36

 Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila 

belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu untuk 

mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari 

seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh sebab itu 

setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki masing-masing 

siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran yang baik. 
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 Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari 

Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. Vol.3.2012.h.41 
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b. Komponen Kemampuan Awal 

Ada tiga komponen kemampuan awal sesuai dengan tingkat 

penguasaannya:
37

 

1) Kemampuan awal siap pakai 

Mengacu pada kemampuan yang benar-benar telah dikuasai oleh 

siswa yaitu pengetahuan yang telah menjadi miliknya dan dapat 

digunakan kapan saja dan dalam situasi apapun. 

2) Kemampuan awal siap ulang 

Mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang sudah pernah 

dipelajari siswa, namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum siap 

digunakan ketika diperlukan. Karena belum menjadi miliknya, maka 

siswa masih sangat bergantung pada sumber-sumber yang sesuai untuk 

dapat menggunakan kemampuan ini. 

3) Kemampuan awal pengenalan 

Mengacu pada kemampuan-kamampuan awal yang baru dikenal. 

Karena baru pertama kali dipelajari oleh siswa, mengakibatkan siswa 

harus mengulangi beberapa kali agar menjadi siap guna. Kemampuan 

ini masih belum dikuasi dan masih sangat bergantung pada sumber-

sumber. 
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Dasa Ismaimuza. Kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari 

pengetahuan awal siswa Palu: Jurnal Pendidikan Matematika, 2011, Vol. 2, 11-20. 
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c. Faktor Penggunaan Kemampuan Awal 

Beberapa alasan perlunya mengetahui dan menganalisis kemampuan 

awal siswa agar berhasil dalam pembelajaran:
38

 

1) Membantu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Membantu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. 

3) Membantu memilih menetapkan prosedur, metode, dan teknik yang 

sesuai.  

4) Membantu menentukan alat evaluasi. 

Dengan memperhatikan hal di atas, perencanaan pembelajaran sangat 

membutuhkan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sebagai 

analisis kemampuan awal siswa. Analisis kemampuan awal siswa 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan awal siswa dilakukan 

dengan memperhatikan kemampuan dan pengetahuan siswa baik sebagai 

kelompok atau pribadi. 

Analisis kemampuan awal siswa merupakan kegiatan mengidentifikasi 

siswa dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi 

dan kualifikasi perubahan perilaku yaitu menyangkut pencapaian tujuan 

dan penguasaan materi pembelajaran. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan brain based learning sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu: 

Eka Karunia  Lestari  (2014)  melakukan penelitian implementasi 

brain-based learning untuk meningkatkan kemampuan koneksi dan 

kemampuan berpikir kritis serta motivasi belajar siswa SMP pada 

pembelajaran matematika.  Penelitian  berbentuk  eksperimen  dengan  

populasi  siswa  kelas  VIII  SMP Negeri 1 Sukasari Sumedang yang 

terdiri atas lima kelas dan diambil dua kelas sebagai sampel  penelitian. 

Hasil dari uji t indepentdent sample  menghasilkan nilai signifikansi 1-

tailed  sebesar 0,0005 lebih kecil dari α= 0,05 maka H0 ditolak. Hal 

tersebut berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, peningkatan  

kemampuan koneksi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

BBL lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

langsung.
39

 

Selanjutnya Rahmi Syarwan dan kawan-kawan, melakukan penelitian 

pengaruh pendekatan Brain Based Learning (BBL) terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas VII  SMP Islam Raudhatul Jannah 

Payakumbuh. Hasil uji-t satu arah dengan taraf signifikan  α= 0,05 

diperoleh t hitung = 1,898 dan nilai 
            

        
     karena t hitung ≥ 

            

        
 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya  kemampuan penalaran 
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matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

Brain Based Learning (BBL) lebih baik daripada kemampuan penalaran 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
40

 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan BBL dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan kemampuan matematis lainnya. Penelitian-

penelitian relevan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian dalam melihat pengaruh penerapan pendekatan BBL terhadap 

kemampuan koneksi matematis  siswa. 

Adapun penelitian sebelumnya, pada penelitian ini terdapat 

perbedaan. Perbedaan penelitiannya antara lain penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah menelaah adakah pengaruh penerapan pendekatan BBL 

terhadap kemampuan koneksi matematis dengan penelitian  berupa 

eksperimen semu yang terdiri dari 2 kelompok yaitu kontrol dan 

eksperimen dengan populasi siswa kelas IX SMP N 10 Pekanbaru. Selain 

itu, variabel pada penelitian ini menggunakan variabel moderator yaitu 

kemampuan awal. 

C. Konsep Operasional 

Untuk menggambarkan ruang lingkup yang menjadi batasan 

penelitian maka dikemukakan definisi operasional masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang diselaraskan 
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dengan cara otak bekerja yang didesain secara alamiah untuk 

belajar. Brain Based Learning menawarkan sebuah konsep untuk 

menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya 

pemberdayaan potensi otak siswa yaitu potensi pada otak kanan dan 

otak kiri digunakan secara seimbang.
41

Adapun tahapannya adalah: 

a. Pra-Paparan, Tahap ini membantu otak membangun peta 

konseptual yang lebih baik. Hal-hal yang dapat dilakukan 

diantaranya: 

1) Peneliti  memperlihatkan peta konsep tentang materi baru 

yang akan dipelajari 

2) Peneliti  mengkondisikan lingkungan belajar yang menarik  

3) Penyampaian tujuan pembelajaran 

4) Siswa diminta untuk membawa air minum/air mineral sebagai 

nutrisi otak 

b. Persiapan,  Dalam tahap ini, peneliti menciptakan keingintahuan 

dan kesenangan. 

Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya: 

1) Siswa diberi penjelasan awal mengenai materi yang akan 

dipelajari 

2) Siswa didorong untuk menanggapi relevan atau tidaknya materi 

dengan apa yang ada di kehidupan nyata 

c. Inisiasi dan  akuisisi: Tahap  ini  merupakan  tahap  penciptaan  
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pemahaman, koneksi atau pada saat neuron-neuron itu saling 

“berkomunikasi” satu sama lain. Hal-hal yang dapat dilakukan 

diantaranya: 

1) Menyajikan materi dengan bantuan media audio visual   

misalnya menggunakan power point 

2) Memulai pembelajaran aktif, misal dengan  membimbing  

siswa  kedalam diskusi mengerjakan tugas kelompok, mengisi 

Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk menemukan kembali konsep 

d. Elaborasi: Tahap elaborasi  memberikan  kesempatan  kepada  

otak  untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji, dan 

memperdalam pembelajaran. Hal-hal yang dapat dilakukan 

diantaranya: 

1) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di dalam 

kelompok atau di depan kelas 

2) Melakukan tanya-jawab terbuka mengenai hasil diskusi atau 

materi yang sedang dipelajari 

3) Siswa diminta untuk membuat peta konsep individu atau 

kelompok tentang apa yang telah mereka pelajari 

e. Inkubasi  dan  memasukkan  memori: Tahap  ini menekankan  

bahwa  waktu istirahat dan waktu untuk mengulang kembali 

merupakan suatu hal yang penting. Hal-hal yang dapat dilakukan 

diantaranya: 

1) Siswa bersama peneliti melakukan peregangan dan relaksasi 
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misalnya melakukan gerakan senam otak (Brain Gym) 

2) Siswa diberikan tontonan video yang dapat melatih 

konsentrasi dan fokus pada otak atau juga bisa video motivasi 

3) Peneliti  memberikan latihan soal 

f. Verifikasi dan pengecekan keyakinan: Dalam tahap ini, peneliti  

mengecek apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah 

dipelajari atau belum. Siswa juga perlu tahu apakah dirinya sudah 

memahami materi atau belum. Hal-hal yang dapat dilakukan 

diantaranya: 

1) Peneliti  mengecek  apakah  siswa  sudah  paham  dengan  

materi  yang  telah dipelajari 

2) Peneliti  mengadakan kuis kepada siswa baik secara verbal 

maupun tertulis 

g. Perayaan dan integrasi: Dalam fase perayaan sangat penting untuk 

melibatkan emosi. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya: 

1) Memberikan penghargaan kepada siswa 

2) Waktu saling berbagi atau menceritakan cerita-cerita 

pengalaman seru 

3) Sebagai penutup peneliti bersama dengan siswa melakukan 

perayaan kecil, seperti bersorak dan bertepuk tangan 

2. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam  

mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika 

itu sendiri maupun mengaitkan  konsep  matematika  dengan  bidang  
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lain.   

 Adapun pedoman penskoran kemampuan koneksi matematika siswa yang  

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel II.3.
 
 

TABEL II.3 

ACUAN PEMBERIAN SKOR TES KEMAMPUAN KONEKSI 

MATEMATIS 

Indikator  Respon Siswa Terhadap Soal Skor 

Mengidentifikasi 

masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

dan menuliskannya 

dalam model 

matematika 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan kalimat matematika dengan benar 

tetapi penyelesaian tidak sesuai, atau jawaban benar 

tetapi penyelesaian tidak sesuai 

2 

Menuliskan kalimat matematika dan prosedur 

penyelesaian dengan benar, tetapi jawaban kurang 

tepat 

3 

Menuliskan kalimat matematika dengan benar dan 

jawaban benar 
4 

Menggunakan konsep 

matematika yang 

mendasari atau terkait 

dengan topik yang 

dipelajari untuk 

memecahkan masalah 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan hubungan dengan benar tetapi prosedur 

penyelesaian tidak sesuai 
2 

Menuliskan hubungan dengan benar, prosedur 

penyelesaian sesuai tetapi jawaban kurang tepat 
3 

Menuliskan jawaban dengan benar dan jawaban 

benar 
4 

Menggunakan konsep 

matematika terkait 

dengan disiplin ilmu 

lain untuk memecahkan 

masalah 

 

 

 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai 

permasalahan 
0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

tetapi jawaban salah 
1 

Menuliskan hal-hal yang diketahui tetapi 

menuliskan hubungan kurang lengkap 
2 

Menuliskan hubungan dengan lengkap tetapi 

jawaban kurang tepat 
3 

Menuliskan hubungan dengan benar dan jawaban 

tepat 4 
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3. Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan yang relevan yang 

harus dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran atau 

kemampuan prasyarat dengan cara memberikan tes yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan 

siswa akan dikelompokkan menjadi tiga yaitu siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha: Terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa SMP yang  

belajar menggunakan pendekatan pembelajaran Brain Based 

Learning dengan siswa SMP yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa SMP 

yang belajar menggunakan pendekatan pembelajaran Brain 

Based Learning dengan siswa SMP yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

2. Ha: Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa SMP kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa SMP kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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3. Ha: Terdapat kontribusi kemampuan awal siswa terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa SMP. 

Ho: Tidak terdapat kontribusi kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa SMP. 

4. Ha:  Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran Brain Based 

Learning yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa SMP. 

Ho:  Tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran Brain  

Based Learning yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa SMP. 

 


