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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

4. Rasa Ingin Tahu 

c. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa kelas VII E MTs Negeri 3 

Banyumas masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan siswa kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, sebagian siswa cenderung pasif menggali 

informasi yang disampaikan oleh guru, kurang bersemangat dalam belajar, 

kurang memperhatikan penjelasan materi dari guru, dan masih jarang ada 

siswa yang melakukan tanya jawab dengan guru. 

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. Sedangkan 

menurut Suyadi (2013: 9) rasa ingin tahu adalah cara berpikir, sikap dan 

perilaku yang mencerminkan rasa penasaran dan keingintahuan terhadap 

segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam 

dan meluas. 
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Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa rasa 

ingin tahu merupakan sikap atau tindakan yang mencerminkan bahwa 

siswa tertarik pada berbagai hal yang belum diketahui jawabannya 

sehingga mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, mencari dan 

membaca sumber-sumber lain terkait dengan pembelajaran, dimana siswa 

saling berdiskusi dan mencari sebab akibat terkait dengan pembelajaran. 

Rasa ingin tahu seseorang muncul karena adanya keinginan dan dorongan 

dalam diri untuk menemukan hal-hal baru.  

Indikator yang ditanamkan kepada siswa menggambarkan perilaku 

afektif.   

Indikator rasa ingin tahu yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bertanya kepada guru dan teman serta membaca sumber diluar buku 

teks tentang materi yang terkait dengan pembelajaran. 

2. Membaca dan mendiskusikan permasalahan matematika. 

3. Mencari hubungan sebab akibat terkait dengan pembelajaran. 

4. Menanyakan setiap langkah kegiatan. 

5. Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. 

b. Cara Membangkitkan Rasa Ingin Tahu 

Dalam diri siswa terdapat potensi yang besar yaitu rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu. Rasa ingin tahu ini dapat ditumbuhkan dengan 

menyediakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif. Rasa ingin tahu 

pada siswa akan melahirkan kegiatan yang positif yaitu eksplorasi. 
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Keinginan siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam 

situasi yang baru merupakan desakan eksplorasi dari dalam diri siswa. 

Dengan memberikan pertanyaan atau masalah-masalah, guru dapat 

menimbulkan suatu konflik konseptual yang merangsang siswa untuk 

belajar. Di sini siswa akan berusaha keras mencari jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan oleh guru dan berusaha memecahkan berbagai 

masalah dengan berbagai sudut pandang atau pendekatan (Djamarah, 

2008: 171-172). Banyak cara yang dilakukan untuk membangkitkan rasa 

ingin tahu siswa pada pembelajaran. Menurut Dave Meier (2004: 120-

121) dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

1. Memberi masalah untuk dipecahkan secara kelompok 

2. Menyuruh siswa berpasang-pasangan dala melaksanakan tugas 

pencarian fakta 

3. Memainkan permainan tanya jawab, menyuruh orang menyusun 

berbagai pertanyaan atau saling mengajukan permasalahan 

4. Melibatkan siswa dalam berbagai jenis proyek belajar penemuan diri. 

Selain itu, cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu juga data 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengajukan pertanyaan jika tidak mengetahui tentang sesuatu. 

2. Menghindari tindakan pura-pura mengetahui, padahal sebenarnya 

belum memahami dengan baik.  
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3. Menggunakan berbagai sumber untuk belajar, seperti buku, jurnal, dan 

sumber-sumber lain dari internet. 

4. Gunakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang dan bertanya 

tentang sesuatu yang mereka ketahui. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

c. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kata „komunikasi‟ berasal dai bahasa Latin cum, yaitu kata depan 

yang berarti dengan dan bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan 

yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk kata benda communion 

yang dalam bahasa Inggris menjadi communion yang berarti kebersamaan, 

persatuan, pergaulan, hubungan. Untuk ber-communion, diperlukan usaha 

dan kerja. Dari kata tersebut dibuat kata kerja communicare yang berarti 

membagi sesuatu dengan seseorang, memberitahu sesuatu kepada 

seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran. Kata kerja communicare 

tersebut akhirnya dijadikan kata kerja benda communication, yang dalam 

bahasa Inggris juga dikenal dengan communication, dan dalam bahasa 

Indonesia diserap menjadi komunikasi. Menurut Hardjana (Naim, 2017: 

18) berdasarkan berbagai arti kata communicare yang menjadi asal kata 

komunikasi, secara harfiah komunikasi berarti pemberitahuan, 

pembicaraan, percakapan, atau pertukaran pikiran.  

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara penyampaian 

pesan, ide maupun gagasan dari seseorang ke orang lain atau hubungan 
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antara pengirim pesan dan penerima pesan dimana pesan tersebut dapat 

disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. 

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 penting ketika siswa 

mengekspresikan hasil pemikiran mereka secara lisan dan tertulis. 

Pendapat National Council of Teachers of Mathematics (2000) dapat 

diartikan 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 penting ketika siswa 

mengekspresikan hasil pemikiran mereka secara lisan dan tertulis. Tanpa 

adanya komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, 

maka proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan dengan baik 
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dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Komunikasi sangat 

penting dalam proses pembelajaran dikelas. Oleh karena itu, kemampuan 

komunikasi dalam pembelajaran dikelas harus dikembangkan. 

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). 

Indikator kemampuan komunikasi matematis menurut National 

Council of Teachers of Mathematics (2000) dapat dilihat dari: 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, 

lisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara 

visual. 

2. Kemampuan memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik secara tulisan, lisan maupun dalam bentuk visual 

lainnya.  

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-stukturnya untuk menyajikan ide-ide. 

4. Menggambarkan hubungan dengan model-model situasi. 

Menurut Yudhanegara dan Lestari (2018: 83) kemampuan komunikasi 

matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan matematis, baik 

secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima 
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gagasan matematis orang lain secara cermat, kritis, analitis, dan evaluatif 

untuk mempertajam pemahaman matematis. Kemampuan komunikasi 

matematis adalah kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan 

informasi-informasi matematika secara lisan (diskusi dan menjelaskan) 

maupun tulisan (gambar, tabel ataupun rumus). 

Sedangkan indikator kemampuan komunikasi matematis menurut 

Yudhanegara dan Lestari (2018: 83) adalah sebagai berikut: 

1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika. 

2. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun 

tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. 

4. Mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika. 

5. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. 

6. Menyusun pertanyaan matematika yang relevan dengan situasi  

masalah. 

7. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Sedangkan menurut Susanto (2013: 213) komunikasi matematis 

merupakan suatu peristiwa dialog yang terjadi di dalam kelas dimana 

dalam dialog tersebut terjadi pengalihan pesan. Pesan yang dialihkan 
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berisikan materi matematika yang dipelajari oleh siswa seperti konsep, 

rumus, atau strategi penyelesaian masalah. Adapun pihak yang terlibat 

dalam komunikasi di lingkungan kelas adalah guru dan siswa. Cara 

pengalihan pesan yang tejadi yaitu pengalihan pesan secara lisan maupun 

tulisan. Dalam proses pembelajaran terjadi pengalihan pesan atau 

komunikasi antara pemberi pesan (guru) yang memiliki sejumlah unsur 

dan pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan (siswa) serta 

cara menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Dalam pembelajaran 

yang berpusat kepada siswa proses pemberian pesan tidak hanya terjadi 

dari guru kepada siswa melainkan siswa juga memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan pesan kepada guru dan siswa lainnya. Unsur pesan yang 

dimaksud adalah konsep-konsep matematika, sedangkan cara 

penyampaian pesan yang terjadi adalah berupa lisan mupun tulisan. 

Berdasarkan uarian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan 

ide-ide atau gagasan matematis dalam bentuk gambar, model matematika 

(bentuk aljabar), ataupun dengan bahasa sehari-hari untuk memperjelas 

ide-ide atau gagasan matematis. 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis dalam penelitian ini yaitu kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis adalah sebagai berikut:  
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1. Menuliskan ide-ide matematis ke dalam model matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

2. Menjelaskan ide-ide matematematis secara tertulis dalam bentuk 

gambar untuk menyelesaikan permasalahan. 

3. Menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan ide-ide 

matematis. 

d. Cara Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Dalam proses belajar mengajar di kelas, terdapat berbagai pendekatan 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Komunikasi yang baik antara guru dengan siswa akan membantu 

mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Jika komunikasi antara 

guru dan siswa terjalin dengan baik dan materi pelajaran tersampaikan 

dengan baik, maka siswa akan lebih mudah dalam memahami materi 

tersebut. Sehingga siswa dapat mengkomunikasikannya ke dalam ide-ide 

matematis.  

Seorang guru yang mengajar siswanya di kelas harus memperhatikan 

bentuk komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat tepat 

sasaran dan mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan (Naim, 

2017: 28). Menurut Naim, bentuk komunikasi efektif dapat ditingkatkan 

melalui:  

 

Meningkatkan Rasa Ingin..., Evi Ernawanti, FKIP 2019 UMP



22 
 

22 
 

1. Guru harus menggunakan bahasa (simbol) yang sesederhana mungkin. 

2. Menghindari penggunaan bahasa ilmiah yang sulit dipahami siswa. 

3. Menghindari kata-kata yang multitafsir.   

Selain itu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dalam 

pembelajaran matematika, National Council of Teachers of Mathematics 

(2000: 60-63) menyatakan bahwa program pembelajaran matematika 

sekolah harus memberi kesempatan kepada siswa untuk: 

1. Menyusun dan mengaitkan mathematical thinking mereka melalui 

komunikasi. 

2. Mengkomunikasikan mathematical thinking mereka secara logis dan 

jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain. 

3. Menganalisis dan menilai mathematical thinking dan strategi yang 

dipakai orang lain. 

4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide 

matematika secara benar. 

Sedangkan menurut peneliti, cara untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah sebagai berikut: 

2. Menyusun dan memadukan pemikiran matematika melalui 

komunikasi. 

3. Siswa didorong untuk menjawab pertanyaan disertai dengan alasan 

yang relevan, dan menanggapi pernyataan matematika yang 
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diungkapkan temannya, sehingga siswa memahami konsep-konsep 

matematika. 

4. Memberikan soal uraian pada siswa untuk melihat apakah siswa dapat 

mentransfer pengetahuan dan pemahamannya kedalam setiap langkah 

dalam memecahkan persoalan yang diberikan. 

5. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide 

matematis secara tepat.  

3. Pembelajaran Brain-based Learning 

a. Pengertian Pembelajaran Brain-based Learning 

Menurut Yudhanegara dan Lestari (2018: 61) 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. Sedangkan menurut 

Jensen (Yudhanegara dan Lestari. 2018: 61) pembelajaran brain-based 

learning mempertimbangkan pada apa yang sifatnyan alami bagi otak dan 

bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. 

Pembelajaran brain-based learning juga tidak mengharuskan atau 

menginstruksikan siswa untuk belajar, tetapi merangsang serta memotivasi 

siswa untuk belajar dengan sendirianya.  
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Pembelajaran berbasis kemampuan otak menawarkan sebuah konsep 

untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya 

pemberdayaan otak siswa. Upaya pemberdayaan otak tersebut dilakukan 

melalui tiga strategi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang 

menantang kemampuan berfikir siswa, menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan, dan menciptakan situasi pembelajaran 

yang aktif dan bermakna bagi siswa. 

b. Sintak Pembelajaran Brain-based Learning 

Menurut Jensen (Yudhanegara dan Lestari. 2018: 61) penerapan 

pembelajaran brain-based learning terdiri dari beberapa tahap, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Brain-Based Learning 

Fase Deskripsi 

Fase 1 

Pra-pemaparan 

Tahap ini memberikan ulasan kepada otak tentang 

pembelajaran baru sebelum benar-benar digali 

lebih jauh. Pra-pemaparan membantu otak 

mengembangkan peta konseptual yang lebih baik 

dan menyiapkan konsentrasi agar siap untuk 

belajar. Pada tahap ini guru memajang peta pikiran 

(mind map) tentang materi yang akan dipelajari, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan beberapa pertanyaan apersepsi yang 

dapat menstimulus siswa. 

Fase 2 

Persiapan 

Pada tahap ini, guru menciptakan pengetahuan dan 

kesenangan pada diri siswa. Guru memberikan 

penjelasan materi yang akan dipelajari dan 

mengkaitkan materi tersebut dengan kehidupan 

sehari-hari agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan.   
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Fase 3 

Inisiasi dan 

Akuisisi 

Tahap ini merupakan tahap penciptaan koneksi 

atau pada saat neuron-neuron itu saling 

“berkomunikasi” satu sama lain. Pada tahap ini 

guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

kemudian guru memberikan Lembar Diskusi 

kepada setiap kelompok dimana guru meberikan 

aahan dan bimbingan kepada siswa dalam 

berdiskusi.  

 

Fase 4 

Elaborasi 

Tahap elaborasi memberikan kesempatan pada 

otak untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, 

menguji, dan memperjalan pelajaran. Pada tahap 

ini guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyelidiki permasalahan yang tersaji 

dalam Lembar Diskusi dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan/mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas. 

 

Fase 5 

Inkubasi dan 

Memasukkan 

Memori 

Tahap ini menekankan pentingnya waktu istirahat 

dan waktu untuk mengulang kembali. Otak belajar 

paling efektif  dari waktu ke waktu, bukan 

berlangsung pada suatu saat. Guru memberi waktu 

istirahat kepada siswa untuk mencerna materi yang 

baru saja dipelajari. Selain itu guru juga 

memberikan soal-soal latihan sederhana berupa 

soal-soal pemahaman yang berkaitan dengan 

materi. Siswa tidak dibantu oleh guru dalam 

menyelesaikan soal-soal latihan tersebut.  

 

Fase 6 

Verifikasi dan 

Pengecekan 

keyakinan 

Pada tahap ini, guru mengecek apakah siswa sudah 

paham dengan materi yang telah dipelajari. Hal 

tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan 

guru, melainkan kepentingan siswa. Siswa juga 

perlu mengetahui apakah dirinya sudah memahami 

materi atau belum. Kemudian guru kembali 

memberikan soal-soal latihan yang setingkat lebih 

rumit. Kemudian guru bersama dengan siswa 

mengecek jawaban siswa.  
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Fase 7 

Perayaan dan 

Integrasi 

Tahap ini menanamkan semua arti penting dari 

kecintaan terhadap belajar. Tahap ini sebaiknya 

dibuat mengasikkan, ceria, dan menyenangkan. 

Guru membimbing siswa mebuat  kesimpulan 

tentang materi yang baru saja dipelajari, keudian 

guru bersama dengan siswa melakukan perayaan 

kecil seperti bersorak dan bertepuk tangan. 

Dapat disimpulkan bahwa sintak pembelajaran brain-based learning 

ini diperlukan kerjasama dalam kelompok, tanggungjawab, mencari dan 

membagikan informasi, serta mengevaluasi belajar masing-masing siswa.  

B. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Heru Sukoco (2014) yang berjudul “Efektivitas 

Pendekatan Brain-Based Learning (BBL) Ditinjau dari Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran brain-based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas XI IPA SMA N 1 Jetis D.I.Yogyakarta hal ini ditunjukkan 

oleh tes akhir untuk semua aspek kemampuan komunikasi matematis, siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran brain-based 

learning memiliki rata-rata skor lebih baik daripada siswa yang mengikuti 

pembelajaran secara konvensional. Dengan bantuan SPSS 16, ditinjau dari 

kemampuan komunikasi matematis, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

pembelajaran brain-based learning memiliki t-hitung sebesar 2,848. Jika 

dikaitkan dengan kriteria pengujian diperoleh bahwa t-hitung > t-tabel(0,05; 24) = 

2,064, maka H0 ditolak. Jadi, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 
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brain-based learning efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Heru Sukoco, penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Eka Lestari 

(2014) yang berjudul “Implementasi Brain-Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Koneksi dan Kemampuan Berpikir Kritis serta Motivasi Belajar 

SiswaSMP”. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kemampuan koneksi dan 

berpikir kritis matematis siswa menggunakan pembelajaran brain-based learning 

lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran langsung, secara 

keseluruhan motivasi belajar dan respon siswa yang mendapat pembelajaan 

matematika menggunakan pembelajaran brain-based learning menunjukkan sikap 

yang positif.  

Penelitian tersebut relevan untuk materi matematika dan dapat digunakan 

sebagai rujukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan meneliti apakah 

pembelajaran brain-based learning dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

C. Kerangka Pikir 

Untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VII E MTs Negeri 3 Banyumas peneliti menggunakan pembelajaran 

brain-based learning dimana dalam pembelajaran ditekankan pada kesenangan 

dan kecintaan siswa akan belajar sehingga siswa dengan mudah memahami 
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materi yang sedang mereka pelajari. Dengan menggunakan pembelajaran brain-

based learning, siswa akan berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang disajikan dalam Lembar Diskusi. Dalam kelompok tesebut 

terdiri dari 3 sampai 4 siswa dengan kemampuan yang heterogen karena dengan 

demikian diharapkan siswa dapat saling bertukar ide atau gagasan serta menggali 

informasi lebih mendalam terkait  langkah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan. Dengan berkelompok akan memungkinkan 

terjadinya komunikasi matematis antar siswa akan lebih optimal karena terjadi 

komunikasi multi-arah yaitu komunikasi yang terjadi antar siswa dalam satu 

kelompok. Optimalnya komunikasi matematis secara lisan akan memudahkan 

siswa untuk menuliskan ide-ide matematis ke dalam bentuk tulisan. Melalui 

komunikasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok kecil pengkomunikasian 

matematika yang dilakukan siswa pada setiap kali pembelajaran, secara bertahap 

akan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis secara tertulis yang 

dimiliki siswa. 

Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas VII E MTs Negeri 3 

Banyumas dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika serta memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling bertanya dengan teman kelompoknya serta mencari solusi dari 

berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan 

kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk menuliskan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. Dengan melakukan diskusi siswa akan 
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menyampaikan ide-ide matematis dan mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga rasa ingin tahu 

siswa akan meningkat.  

Untuk mengatasi permasalahan di kelas VII E, dilakukan dengan 

menggunakan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan untuk 

diselesaikan dengan diskusi kelompok dan presentasi. Sehingga pembelajaran 

yang tepat adalah dengan menerapkan brain-based learning dimana siswa 

diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk 

mengungkapkan ide dan gagasan matematis dalam menyelesaikan permasalahan 

yang disajikan dalam Lembar Diskusi serta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam pembelajaan menggunakan brain-

based learning terdapat beberapa tahapan yang dapat membantu meningkatkan 

rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Pra-pemaparan, pada tahap ini siswa melihat dan mempelajari terlebih dahulu 

peta pikiran (mind map) yang disajikan oleh guru agar siswa lebih siap untuk 

memahami materi pada saat proses pembelajaran. Pada tahap ini memungkinkan 

siswa untuk membaca dan mencari hubungan sebab akibat terkait dengan 

pembelajaran. Kemudian siswa mendapatkan informasi dari guru terkait dengan 

tujuan pembelajaran serta memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan 

oleh guru. 

Persiapan, pada tahap ini siswa diberi penjelasan oleh guru terkait materi yang 

akan dipelajari. Pada tahap ini pula siswa saling bertanya dengan guru dan 
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mengungkapkan ide-ide atau gagasan matematis siswa berdasarkan penjelasan 

materi yang diperoleh dari guru.   

Inisiasi dan Akuisisi, pada tahap ini siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok kecil. Setiap siswa dalam kelompok tersebut mempelajari Lembar 

Diskusi yang diberikan oleh guru serta siswa mendapat bimbingan dari guru pada 

saat berdiskusi.  

Elaborasi, pada tahap ini siswa besama teman kelompoknya saling bertanya 

dan bertukar pikiran serta pemahaman dalam mengungkapkan ide-ide atau 

gagasan matematis baik secara lisan maupun tulisan dalam menyelidiki dan 

menyelesaikan permasalahan pada Lembar Diskusi. Selain itu, pada tahap ini 

siswa juga mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.  

Inkubasi dan memasukkan memori, pada tahap ini siswa diberi waktu istirahat 

untuk mencerna materi yang baru saja dipelajari. Kemudian siswa diberi soal-soal 

latihan sederhana namun dalam menyelesaikan soal-soal tesebut siswa tidak boleh 

bertanya kepada teman ataupun guru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

siswa sudah dapat mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan matematis ke dalam 

penyelesaiaan masalah 

Verifikasi dan pengecekan keyakinan, pada tahap ini siswa kembali diberi 

soal-soal latihan yang setingkat lebih rumit namun dalam pengerjaanya siswa 

boleh bertanya kepada teman. Hal ini dilakukan agar siswa  semakin terlatih 

dalam mengungkan ide-ide atau gagasan matematisnya sehingga siswa dapat 

menemukan jawaban dari berbagai hal yang belum diketahui jawabannya. Setelah 
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itu siswa besama dengan guru mengecek jawaban siswa. Pada saat mengecek 

jawaban siswa, disini akan terjadi proses diskusi pula dimana siswa akan saling 

bertanya sebab akibat terkait dengan jawaban dari penyelesaian soal-soal latihan 

tersebut.  

Perayaan dan integrasi, pada tahap ini siswa dibimbing guru membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Dalam membuat kesimpulan siswa 

akan diingatkan kembali oleh guru tentang materi yang baru saja dipelajari. Siswa 

membuat kesimpulan berdasakan ide-ide ataupun gagasan matematisnya sesuai 

dengan peahamannya. Setelah itu siswa bersama dengan guru melakukan 

perayaan kecil seperti bersoak dan bertepuk tangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dengan menggunakan brain-based learning akan 

melatih kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal tersebut dikarenakan 

dalam setiap langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran akan 

menuntut siswa dalam mengungkapkan ide-ide ataupu gagasan matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan baik secara diskusi kelompok maupun secara 

individu. Dalam kelompok-kelompok kecil tersebut akan memungkinkan 

terjadinya proses komunikasi multi-arah yaitu komunikasi antar siswa dalam satu 

kelompok. Pengkomunikasian matematika yang sering terjadi baik secara lisan 

maupun tulisan akan meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran brain-based learning dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VII E MTs Negeri 3 Banyumas. 
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