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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Matematika memuat 

suatu kumpulan konsep dan operasi-operasi. Tetapi di dalam pengajaran 

matematika pemahaman siswa mengenai hal-hal tersebut lebih objektif 

dibanding mengembangkan kekuatannya dalam perhitungan-perhitungannya.
1
 

Seiring berjalannya waktu, matematika yang berperan sebagai salah satu ilmu 

pengetahuan penting pun semakin berkembang pesat. Perkembangan yang 

terdapat dalam matematika antara lain adalah perkembangan materi dan 

kegunaan matematika itu sendiri, dan matematika juga berkembang sebagai 

aktivitas manusia yang membentuk pola pikir dalam bidang-bidang tertentu, 

terlatih berkomunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, logis dan sistematis, 

sehingga matematika dipelajari disetiap jenjang pendidikan.  

Matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir tetapi matematika 

juga berperan sebagai wahana komunikasi antar siswa dan guru dengan siswa. 

Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

hal yang penting mengingat matematika bukan hal yang mudah. Hamzah B. 

Uno mengemukakan matematika  merupakan alat berpikir, 

                                                             
1
 Heris Hendriana dan Utari Soemarmo, 2014, Penilaian Pembelajaran Matematika, 

Bandung: PT Refika Aditama, h. 6. 



2 

 

berkomunikasi dan memecahkan berbagai persoalan.
2
 Proses berpikir siswa 

tidak dapat secara langsung tertangkap panca indera, agar dapat diamati siswa 

perlu mengkomunikasikannya secara lisan atau tertulis.   

Seringkali dijumpai siswa tidak mampu memecahkan suatu 

permasalahan matematika karena kesulitan dalam mengkomunikasikan 

idenya atau mengungkapkan permasalahan tersebut ke dalam bahasa 

matematika. Ketidakmampuan siswa mengkomunikasikan permasalahan 

matematika membuat siswa kesulitan memecahkan suatu permasalahan 

meskipun mereka sudah menguasai konsep materi dengan baik. Jika hal ini 

terus dibiarkan maka siswa akan semakin kurang mampu berkomunikasi 

menggunakan matematika. Untuk itu perlu dilakukan inovasi pembelajaran 

yang dirancang agar siswa terbiasa mengkonstruksi pengetahuannya dan 

dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematika. Dalam Al-Qur’an, 

komunikasi matematika dibahas dalam surah Az-Zumar ayat 9.
3
 

ْولُواْ ...
ُ
ُر أ َما َيَتَذكذ ِيَن ََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلذ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱَّلذ

ۡلَبَِٰب 
َ
  ٩ٱۡۡل
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9. ... Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran. 

Ayat ini menjelaskan bahwa hanya orang yang berakal sehat dan tahu 

tentang suatu permasalahan yang dapat menerima pelajaran dengan baik, 

untuk mengetahui suatu permasalahan tersebut pastilah melibatkan 

komunikasi di dalamnya. Begitu pula halnya dalam matematika, komunikasi 

matematika sangat diperlukan agar permasalahan yang diberikan dapat 

terselesaikan. 

Berdasarkan hasil Trends International Mathematics And Science Study 

(TIMSS) 2011, tingkat penguasaan siswa-siswi Indonesia pada mata pelajaran 

matematika atau prestasi belajar matematika untuk kelas 8 masih rendah 

karena hanya memperoleh skor 386, dengan rata-rata skor internasional 

adalah 500.
4
 Skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga 

terbawah. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang memperoleh skor 397, 

terjadi penurunan sebesar 11 poin pada tahun 2011. Berdasarkan hasil 

pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika 

untuk kelas 8 di Indonesia dalam kurunwaktu 2007-2011 tidak mengalami 

perubahan yang berarti dan cenderung menurun. Prestasi belajar matematika 

yang masih rendah berdasarkan survei TIMSS diduga terkait dengan 

rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Salah satu penyebabnya 
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prestasi prestasi belajar matematika tersebut adalah kurangnya pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam matematika yang 

disebabkan karena siswa kurang mendapat kesempatan untuk melakukan 

komunikasi dan pemecahan masalah matematis.
5
  

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis secara jelas juga 

termuat pada NCTM yang memberikan gambaran yang jelas mengenai 

pentingnya kemampuan komunikasi bagi siswa ketika belajar matematika. 

Ketika siswa mencoba berpikir dan mencari alasan tentang matematika lalu 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya tersebut secara lisan maupu tulisan 

kepada orang lain, maka siswa tersebut telah belajar secara jelas dan 

meyakinkan. 

Selain dari hasil TIMSS tersebut, berdasarkan observasi dan wawancara 

peneliti di salah satu SMP Negeri Pekanbaru, peneliti mendapati beberapa 

fakta tentang kemampuan matematis yang dimiliki oleh siswa di sekolah 

tersebut, salah satunya adalah hasil ujian pertengahan semester siswa dalam 

bentuk esai, dimana hasil jawaban siswa seperti berikut: 
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Gambar 1.1 Lembar Soal Ujian Mid Semester siswa 

 

Gambar 1.2 Lembar jawaban Ujian Mid Semester siswa 

Dari hasil ujian pertengahan semester kelas 7, salah satu siswa hanya 

mendapatkan nilai 42 dari angka 100, untuk menjawab soal nomor 3,4 dan 5, 

siswa tidak mampu mengungkapkannya dalam bentuk model matematika 

bagaimana seharusnya penyelesaian dari persoalan tersebut. Selanjutnya, 

siswa yang lain juga belum mampu untuk mengilustrasikan situasi masalah 

dalam bentuk model matematika yang ada pada soal ujian pertengahan 

semester. Dimana  hasil ujian kelas 7 yang berjumlah 35 siswa hanya 6 orang 

siswa yang mampu menjawab dengan benar. Hasil ujian yang menunjukkan 
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tentang kemampuan matematis yang dimiliki siswa ini tidak hanya terlihat 

dari satu kelas juga, kelas yang lain juga memiliki hasil yang sama, yaitu 

belum adanya kemampuan komunikasi matematis, penalaran, serta yang 

lainnya dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dari hasil ujian tersebut 

sudah jelas diketahui bahwa siswa belum memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik, karena untuk bisa dikatakan komunikasi matematis, 

setidaknya siswa telah mampu untuk mengungkapkan dalam bentuk model 

matematika. 

Selain dari hasil ujian siswa, peneliti melakukan wawancara kepada 

seorang guru bidang studi matematika di salah satu SMP Negeri Pekanbaru, 

ditemukan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa masih rendah. 

Hal ini terlihat dengan ditemukannya beberapa gejala-gejala, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Siswa tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya 

pada soal. 

2. Siswa belum mampu mengungkapkan ide-ide matematika ke dalam bentuk 

gambar dan grafik, mereka hanya bisa menjawab soal matematika dalam 

hal perhitungan saja. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam membuat model matematika. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, permasalahan yang muncul adalah 

bagaimana guru mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan komunikasi matematika 

dan memaksimalkan hasil belajarnya. Salah satu alternatif dalam mengatasi 
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permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan Brain Based 

Learning. 

Pendekatan Brain Based Learning dapat mengaktifkan kerja otak kanan 

dan kiri, sehingga dapat mengaktifkan siswa. Brain Based Learning sendiri 

diartikan sebagai cara belajar yang berpusat pada siswa dengan 

memanfaatkan seluruh fungsi otak dan mengakui bahwa tidak semua siswa 

dapat belajar dengan cara yang sama. Cara belajar siswa mengacu bukan 

hanya mengacu pada potensi gaya atau tipe belajar yang tidak sama, tetapi 

juga adanya potensi kecerdasan yang berbeda beda.  Keberhasilan 

pembelajaran dalam arti tercapainya standar kompetensi, sangat bergantung 

pada kemampuan guru mengolah pembelajaran yang dapat menciptakan 

situasi yang memungkinkan siswa belajar sehingga merupakan titik awal 

berhasilnya. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa, 

dalam sebuah pembelajaran tersebut perlu adanya alat/instrumen 

pembelajaran. Salah satunya seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS 

merupakan salah satu instrumen pembelajaran yang tepat untuk siswa karena 

LKS dapat membantu siswa dalam menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Namun sayangnya LKS 

yang beredar selama ini masih belum mencukupi dari segi variasi aktivitas 

siswa, kurang menjadikan siswa aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

menyimpulkan secara langsung apa yang siswa pahami dan hanya berisi 
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ringkasan materi serta rumus-rumus yang membuat sisa merasa dituntut 

untuk selalu belajar dengan menghafal rumus. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas , peneliti tertarik untuk 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berbasis pendekatan Brain Based Learning yang akan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran dan akan 

membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran matematika. Oleh karena itu, 

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul   “Pengembangan Lembar 

kerja Siswa  (LKS) Berbasis Pendekatan Brain Based Learning untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat validitas pengembangan LKS berbasis pendekatan 

Brain Based Learing dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP? 

2. Bagaimana tingkat praktikalitas pengembangan LKS berbasis pendekatan 

Brain Based Learing dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP? 

3. Bagaimana tingkat efektifitas pengembangan LKS berbasis pendekatan 

Brain Based Learing dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

diatas,  maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat validitas LKS dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning untuk memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa? 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat praktikalitas LKS dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning untuk memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa? 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat efektivitas LKS dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning untuk memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki 

proses pembelajaran matematika serta menambah bahan ajar yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru, hasil pengembangan LKS dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa  

3. Bagi siswa, melalui LKS berbasis Brain Based Learning diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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4. Bagi peneliti, hasil pengembangan LKS berbasis Brain Based Learning 

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pembuatan LKS 

berbasis pendekatan Brain Based Learning. 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. LKS memiliki penampilan yang menarik dan mudah dipahami. 

2. LKS yang disajikan  menggunakan pendekatan Brain Based Learning 

untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa. 

3. LKS yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

4. LKS yang dibuat sesuai dengan level matematika siswa. 

5. LKS yang dibuat berisi rangkuman materi, contoh soal dan latihan-latihan 

yang sesuai indikator komunikasi matematis. 

F. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan Brain Based Learning diharapkan dapat 

memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa, serta meningkatkan rasa 

ingin tahu. Pengembangan ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah pembaharuan 

dalam bahan ajar berupa LKS berbasis pendekatan Brain Based Learning. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

1. Asumsi 

Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran 

matematika yaitu LKS. Sampai saat ini yang peneliti temukan bentuk dan 

model LKS yang beredar dan digunakan di sekolahan belum ada perubahan 
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dari segi penampilan, maka dari itu peneliti mengembangkan LKS yang bisa 

menarik minat siswa dari segi penampilan dan isi. Asumsi dari penelitian ini 

bahwa LKS yang dikembangkan mampu memfasilitasi siswa terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang dapat berguna dengan baik 

dalam proses pembelajaran. LKS yang dikembangkan disusun secara 

sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tercapai indikator-

indikator kemampuan komunikasi matematis. Maka LKS dapat memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis dan meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Mengingat kekurangan peneliti dalam penelitian pengembangan yang 

akan dilakukan, maka peneliti memiliki keter’[-=batasan pengembangan 

dalam beberapa hal, yaitu:  

a. Pengembangan yang dilakukan berupa LKS 

b. Pengembangan LKS hanya untuk siswa SMP 

c. Pengembangan LKS hanya dengan pendekatan Brain Based Learning, 

tidak menggabungkan dengan model dan strategi lainnya. 

H. Definisi Istilah 

Untuk lebih memperjelas dan menghindari kesalahpahaman maka perlu 

dijelaskan istilah-istilah dalam proposal ini. 

1. Pendekatan Brain Based Learning (BBL) 

Pendekatan Brain Based Learning adalah konsep untuk menciptakan 

pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak 

siswa. Pendekatan Brain Based Learning bertujuan untuk mengembalikan 
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proses pembelajaran kepada hakikatnya, yaitu pembelajaran yang sesuai 

dengan cara otak bekerja sehingga hasilnya optimum karena kerja otak 

menjadi optimum.
6
 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan perangkat pembelajaran sebagai 

pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran (RPP). 

LKS ini sangat baik digunakan untuk menggalakkan keterlibatan peserta 

didik dalam belajar baik dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing 

maupun untuk memberikan latihan pengembangan serta memungkin belajar 

mandiri bagi peserta didik sehingga terjadi akselerasi dalam belajarnya.
7
 

3. Komunikasi Matematika 

Komunikasi matematis adalah suatu peristiwa dialog atau hubungan 

yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan, dan pesan 

yang dialihkan berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa, 

misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah.
8
 

Dimana didalam komunikasi matematis tersebut terkandung beberapa 

indikator diantaranya menulis, menggambar dan ekspresi matematika. 
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