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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan agamis, kepribadian, kecerdasan, serta 

keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. Selain pendidikan, diperlukan pula 

pendidikan karakter sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui 

kebenaran, mencintai dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari (Suyadi, 

2013:7). Kemendiknas (Suyadi, 2013:7) telah merumuskan 18 nilai karakter yang 

akan ditanamkan dalam diri siswa sebagai upaya membangun karakter bangsa. 

Salah satu pendidikan karakter tersebut yaitu karakter rasa ingin tahu  

Karakter rasa ingin tahu merupakan salah satu nilai karakter yang 

diprogramkan oleh Kemendiknas untuk dikembangan dalam diri siswa. Rasa 

ingin tahu penting dimiliki oleh siswa sebagai insan yang menuntut ilmu. Selain 

itu rasa ingin tahu juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya rasa ingin tahu akan membuat siswa bergerak aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu akan 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu materi yang 

dipelajari, dilihat dan didengar. Dari rasa ingin tahu inilah siswa akan berusaha 
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untuk mencari tahu tentang sesuatu yang membuat siswa penasaran dan ingin 

menggalinya secara lebih mendalam. Selain itu, rasa ingin tahu juga dapat 

membantu memperluas pengetahuan siswa karena siswa akan lebih banyak 

belajar dari hal-hal yang belum diketahui. Rasa ingin tahu akan membuat siswa 

menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, dan kemudian akan memotivasi 

diri siswa untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan 

pada diri siswa dan mendorong siswa untuk terus belajar. Karena pada hakikatnya 

proses pembelajaran akan berhenti jika tidak ada sesuatu yang dapat 

menimbulkan rasa ingin tahu. Menurut Zubaedi (2011: 49) rasa ingin tahu adalah 

perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu itu bersifat positif dan menyenangkan. 

Selain itu  Zubaedi (2011: 75) juga mengemukakan bahwa rasa ingin tahu 

adalah sikap dan tindakan  yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Rasa ingin tahu 

pada siswa dapat distimulus oleh guru dengan memberikan persoalan-persoalan 

yang menuntut kerja otak untuk mencari jalan baru, mempelajari hal baru, 

membuat temuan baru, dan menganalisis temuan baru. Sehingga siswa akan lebih 

mudah dalam mempelajari dan memahami matematika. 

Selain pendidikan karakter rasa ingin tahu, dalam proses pembelajaran juga 

diperlukan adanya kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi 

sangat penting dalam poses pembelajaran. Dimana komunikasi merupakan 

penyampaian pesan dari sumber kepada penerima pesan dengan maksud untuk 

memberikan pengaruh kepada penerima pesan (Sanjaya, 2012: 79). Dari konsep 
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tersebut terdapat dua hal yang memaknai komunikasi. Pertama, komunikasi 

adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. 

Dengan demikian komunikasi terjadi bukan secara kebetulan, akan tetapi 

dirancang dan diarahkan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dalam proses 

komunikasi selamanya melibatkan tiga komponen penting, yakni sumber pesan, 

pesan itu sendiri, dan penerima pesan. Ketiga komponen tersebut merupakan 

komponen dasar dalam proses komunikasi  (Sanjaya, 2012: 79). Sama halnya 

dengan komunikasi dalam proses pembelajaran diperlukan guru sebagai sumber, 

materi pelajaran sebagai pesan yang disampaikan kepada penerima pesan, dan ada 

siswa sebagai penerima pesan itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan 

komunikasi dalam pembelajaran dikelas harus dikembangkan agar poses 

pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Dalam National Council of Teachers of Mathematics (2000) disebutkan 

bahwa komunikasi sebagai salah satu bagian penting dalam matematika dan 

pendidikan matematika. Melalui proses komunikasi, siswa dapat saling bertukar 

pikiran dan sekaligus mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka 

peroleh dalam proses pembelajaran. 

National Council of Teachers of Mathematics (2000: 268), juga menyatakan 

bahwa tanpa adanya komunikasi tidak akan ada proses pemecahan masalah dalam 

proses pembelajaran. Di ruang kelas siswa ditantang untuk berpikir dan beralasan 

tentang matematika. Dalam hal ini komunikasi merupakan hal yang sangat 
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penting ketika siswa mengekspresikan hasil pemikiran mereka secara lisan dan 

tertulis. 

Selain itu dalam National Council of Teachers of Mathematics (2000: 348), 

terdapat lima kemampuan dasar matematika  yang merupakan standar komunikasi 

matematika yaitu pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti 

(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), dan 

representasi (representation). 

Guru sebagai tenaga profesional dibidang pendidikan, disamping memahami 

hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual, juga harus mengetahui dan 

melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal bersifat teknis ini, terutama 

kegiatan mengelola dan melaksanakan interaksi belajar mengajar.   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter rasa ingin tahu dan 

kemampuan komunikasi matematis sangat penting dalam proses pembelajaran 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Sehingga apabila 

karakter rasa ingin tahu dan kemampuan komuniksai matematis pada siswa tidak 

dikembangkan hal tersebut dapat menimbulkan masalah, baik masalah dalam 

proses pembelajaran maupun masalah bagi siswa itu sendiri.  

Kurangnya rasa ingin tahu pada siswa dapat menimbulkan masalah seperti 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa karena siswa tidak memiliki rasa 

penasaran atau rasa ingin menggali lebih mendalam tentang materi yang sedang 

dipelajari, ilmu yang didapat lebih sedikit karena siswa hanya menunggu 

penjelasan dari guru, siswa cenderung pasif pada saat proses pembelajaran 
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berlangsung. Selain itu, siswa tidak dapat menjadi pemikir yang aktif, pengamat 

yang aktif, serta tidak dapat memotivasi diri siswa untuk mempelajari lebih 

mendalam sehingga tidak akan menciptakan kepuasan pada diri siswa dan 

mendorong siswa untuk terus belajar. 

Selain itu dalam poses pendidikan sering dijumpai kegagalan-kegagalan, hal 

ini biasanya dikarenakan lemahnya sistem komunikasi. Karena tanpa adanya 

komunikasi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, 

maka proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan dengan baik dan 

tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu 

mengembangkan pola komunikasi efektif dalam proses belajar mengajar. 

Komunikasi efektif yang dimaksud yaitu pertukaran informasi, ide, perasaan yang 

menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik 

antara  guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

Selain masalah yang disebabkan oleh kurangnya rasa ingin tahu, lemahnya 

kemampuan komunikasi matematis juga dapat menimbulkan masalah. Masalah 

yang timbul akibat lemahnya kemampuan komunikasi matematis diantaranya 

menyebabkan kurangnya keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, 

siswa akan mengalamai kesulitan dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis 

ke dalam pemecahan masalah, siswa akan mengalami kesulitan dalam 

mengkoneksikan pemahamannya dengan materi yang sedang dipelajari dan siswa 

akan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan hasil pemikiran mereka secara 

lisan dan tertulis.  
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Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas VII E MTs Negeri 3 

Banyumas pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 tedapat beberapa kendala 

yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran kurang efektif. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap guru matematika, menyebutkan 

bahwa dalam proses pembelajaran siswa kurang dapat nyampaikan ide atau 

gagasan matematis secara tertulis. Pada saat menuliskan jawaban hasil diskusi 

maupun hasil pemecahan masalah secara individu di papan tulis dan lembar kerja, 

masih banyak siswa yang kurang tepat dalam mengekspresikan ide atau gagasan 

dengan tabel, gambar, grafik, ataupun simbol-simbol. Dalam menyelesaikan soal-

soal matematika siswa menjumpai kesulitan saat menuliskan ide atau gagasannya 

dalam bentuk matematika. Selain itu, pada saat siswa dihadapkan dengan suatu 

permasalahan matematika, siswa kesulitan mengubah permasalahan tersebut 

kedalam bahasa matematika.  

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan ide matematis secara tertulis sehingga masih banyak siswa yang 

kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan matematika. Banyak siswa yang 

memberikan ide atau gagasan matematis yang kurang jelas dan cenderung 

membingungkan. Selain itu, pada saat menyelesaikan persoalan banyak siswa 

yang pasif dan mudah menyerah saat menjumpai kesulitan. Hal tersebut terlihat 

dari banyaknya siswa yang tidak mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru 

dan hanya mengandalkan temannya dalam menyelesaikan soal-soal secara 
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kelompok. Sedangkan berdasarkan hasil pretest kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VII E mendapatkan nilai rata-rata 50,05.  

Salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis adalah 

kurangnya rasa ingin tahu siswa yang menyebabkan siswa menjadi pemikir yang 

pasif dan tidak mau mencoba menuangkan ide atau gagasan matematisnya dalam 

menyelesaikan persoalan karena siswa cenderung menunggu jawaban dari guru. 

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembelajaran siswa kelas VII E MTs 

Negeri 3 Banyumas cenderung pasif dan kurang berupaya untuk menemukan hal-

hal baru dalam menyelasaikan persoalan, siswa kurang antusias menggali lebih 

mandalam informasi yang diberikan oleh guru, banyak siswa yang hanya 

mengandalkan jawaban dari temannya karena malas mencari solusi dalam 

memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru. Hal ini didukung hasil pretest 

rasa ingin tahu siswa kelas VII E yang menunjukkan nilai rata-rata 41,71. 

Adapun cara untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa diantaranya 

menggunakan berbagai sumber untuk belajar seperti buku, jurnal, surat kabar, 

internet dan lain-lain, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan 

sehingga dapat memunculkan rasa ingin tahu siswa dan membuat siswa tertarik 

pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. Sedangkan cara yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa salah 

satunya dengan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Siswa 

sebaiknya diorganisasikan kedalam kelompok-kelompok kecil agar terjadi 

komunikasi multi-arah yaitu komunikasi antar siswa dalam kelompok. Dengan 
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demikian, siswa akan berdiskusi dan saling menyampaikan ide-ide matematis 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru yang kemudian ide-ide 

matematis tersebut ditulis dalam lembar jawab yang telah disediakan. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran yang tepat diterapkan untuk 

meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa 

adalah pembelajaran yang menyajikan permasalahan kepada siswa untuk 

diselesaikan secara kelompok dan membuat siswa menjadi pemikir yang aktif 

dalam menggali lebih mendalam solusi yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan masalah dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oleh 

karena itu, pembelajaan yang tepat untuk diterapkan di kelas VII E MTs Negei 3 

Banyumas adalah pembelajaran brain-based learning.  

Brain-based learning atau pembelajaran berbasis otak adalah pembelajaran 

yang diselaraskan dengan cara kerja otak yang didesin secara ilmiah untuk 

belajar, tidak terfokus pada keterurutan, tetapi lebih mengutamakan pada 

kesenangan dan kecintaan siswa akan belajar sehingga siswa dengan mudah 

memahami materi yang sedang mereka pelajari (Yudhanegara dan Lestari, 2018: 

61). Dengan menggunakan pembelajaran brain-based learning akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir dengan kedua fungsi otak agar otak 

bekerja secara optimal serta dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

menyenangkan, aktif, dan bermakna, mengembangkan rasa ingin tahu dan 

kemampuan komunikasi matematis sehingga siswa lebih mudah dalam 
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memahami konsep yang diajarkan oleh guru serta mampu mengkomunikasikan 

ide atau gagasan matematika. 

Pada saat berpikir, sel-sel otak berkomunikasi satu sama lain melalui proses 

elektro kimiawi. Selanjutnya, Rahmat (Sanusi, 2015: 55) menjelaskan bahwa 

manusia berpikir untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, 

memecahkan masalah, dan menghasilkan hal-hal baru. Oleh karena itu, berpikir 

sering juga dimaknai sebagai proses penarikan kesimpulan. Proses tersebut 

melibatkan banyak pengertian, pemahaman, konsep, dan kegiatan mental yang 

tentu saja melibatkan otak sebagai tempat untuk menyimpan memori tentang 

konsep, lambang, pengalaman dan sebagainya serta tempat realitas yang melalui 

alat indera. Oleh karena itu, dengan diterapkannya pembelajaran brain-based 

learning diharapkan aktivitas pembelajaran di kelas penuh dengan ide-ide 

matematika sehingga akan meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Selain itu, dalam pembelajaran brain-based learning terdapat beberapa 

tahapan-tahapan yang dapat membantu meningkatkan rasa ingin tahu dan 

kemampuan komunikasi matematis. Tahapan-tahapan tersebut yaitu tahap pra-

pemaparan, tahap persiapan, tahap inisiasi dan akuisisi, tahap elaborasi, tahap 

inkubasi dan memasukkan memori, tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan, 

serta tahap perayaan dan integrasi. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakuan oleh Heru Sukoco 

(2014) yang berjudul “Efektivitas Pendekatan Brain-Based Learning (BBL) 
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Ditinjau dari Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa”. Dimana hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Brain-based Learning dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA N 1 

Jetis D.I. Selain itu, Kurnia Eka Lestari (2014) juga melakukan penelitian yang 

terkait dengan pembelajaran brain-based learning. Judul penelitian yang 

dilakukan oleh Kurnia Eka Lestari (2014) adalah “Implementasi Brain-Based 

Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Kemampuan Berpikir 

Kritis serta Motivasi Belajar Siswa SMP”. Hasil penelitian ini adalah 

meningkatnya kemampuan koneksi dan berpikir kritis matematis siswa dan 

motivasi belajar siswa menunjukkan sikap yang positif. 

Adapun materi pelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung rasa ingin 

tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yaitu materi tentang 

Segiempat. Hal ini karena soal yang disajikan berupa gambar, simbol maupun 

soal cerita sehingga membantu siswa dalam membaca dan mendiskusikan 

permasalahan matematika, mencari hubungan sebab akibat terkait dengan 

pembelajaran, dan menanyakan setiap langkah kegiatan pembelajaran dalam 

memecahkan masalah. Selain itu dengan materi Segiempat siswa dapat melihat 

kemampuan dirinya sendiri apakah dapat menghubungkan gambar ke dalam ide 

matematika, mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, dan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. Oleh karena itu dengan 

diterapkannya pembelajaran Brain-based Learning diharapkan dapat 
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meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VII E MTs Negeri 3 Banyumas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah brain-based learning dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas 

VII E MTs Negeri 3 Banyumas? 

2. Apakah brain-based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VII E MTs Negeri 3 Banyumas? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas VII E MTs Negeri 3 Banyumas 

menggunakan brain-based learning. 

2. Meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII E MTs 

Negeri 3 Banyumas menggunakan brain-based learning. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran matematika 

terutama bagi peningatan rasa ingin tahu dan komunikasi matematis serta 

memberikan informasi mengenai penerapan brain-based learning.  
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dai kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

Rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa meningkat. 

b. Bagi Guru 

Pemahaman guru terhadap brain-based learning meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam meningkatkan mutu dan 

kemajuan sekolah dengan pembelajaran yang lebih bervariasi.  

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara belajar yang dapat 

menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. 
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