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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang sangat berperan penting 

dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, matematika 

dipelajari pada semua jenjang pendidikan, dengan harapan pendidikan matematika 

harus dapat menumbuhkembangkan kemampuan dan pribadi siswa yang sejalan 

dengan tuntutan kehidupan masa depan (Hodiyah, 2009:1). 

 Pentingnya pengembangan proses pembelajaran matematika sekolah akan 

berdampak pada pengembangan kemampuan siswa, baik kemampuan matematika 

siswa maupun kemampuan berfikir dalam pemecahan masalah. Kebutuhan akan 

pemahaman dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja 

telah menjadi sesuatu yang besar dan akan secara terus menerus meningkat. 

NCTM (2000) memberikan ilustrasi sebagai berikut: 

1. Mathematics for life 

Pengetahuan matematika menjadi kepuasan dan kemampuan secara personal. 

Fondasi kehidupan sehari-hari akan matematika dan teknologi semakin 

meningkat. Khususnya pengambilan keputusan, pemilihan jaminan kesehatan, 

pendidikan, perdagangan, dan politik. 

2. Mathematics as part of culture heritage 

Matematika merupakan suatu budaya dan kemampuan intelektual yang terbesar 

dari manusia. Masyarakat harus mengembangkan apresiasi dan 

pemahamannya, termasuk di dalamnya estetika, dan aspek hiburan. 

3. Mathematics for the workplace 

Sama halnya tehapan kebutuhan matematika dalam menciptakan masyarakat 

yang cerdas, kemampuan matematika, dan pemecahan masalah juga diperlukan 

dalam pekerjaan, peningkatan keprofesionalan yang terbentang dalam area 

kesehatan sampai desain grafis. 
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4. Mathematics for the scientific and technical community 

Meskipun semua pekerjaan memerlukan dasar-dasar pengetahuan matematika, 

bahkan beberapa bidang perlu matematika tingkat tinggi. Namun, siswa harus 

didorong dan diberi jalan untuk disiapkan menjadi ahli dalam matematika, ahli 

statistika, ahli mesin, dan saintis. 

Kebutuhan terhadap pemahaman dan aplikasi matematika tersebut, 

mengharuskan kualitas pembelajaran di sekolah harus mencapai tingkatan yang 

maksimal. Keberhasilan yang diharapkan dalam proses pembelajarannya 

merupakan kesatuan dari kurikulum sekolah, kemampuan guru yang terintegrasi 

dalam pembelajaran, dan beragam kebijakan dalam pendidikan. 

 Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006: 346), yaitu: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam memecahkan masalah;  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika;  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh;  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah;  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dengan mencermati tujuan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat 

bahwa kurikulum yang disusun sudah memperhatikan aspek pengembangan 

kemampuan berpikir matematis dan aspek-aspek pengiring yang ditimbulkan 

dalam pembelajaran matematika seperti sikap menghargai kegunaan matematika 
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dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat bahwa butir-butir tujuan tersebut sangat 

berkaitan dengan kemampuan berpikir spasial dan self concept.  

Geometri merupakan cabang matematika yang menempati posisi khusus 

dalam kurikulum matematika karena memainkan peranan utama dalam bidang 

matematika dan banyaknya konsep yang termuat di dalamnya. Kita menemukan 

hal-hal yang berkaitan dengan geometri di setiap tempat dan hampir setiap objek 

visual. Oleh sebab itu, kebutuhan dalam mempelajari geometri merupakan hal 

yang sangat krusial sehingga kurikulum matematika  di Indonesia dari tingkat 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi menekankan pentingnya penguasaan 

materi geometri bidang dan geometri ruang. 

 Hal ini sejalan dengan pernyataan James dalam Suherman (2003) yang 

menyatakan bahwa matematika juga merupakan ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang 

lainnya dengan jumlah yang banyak, yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu 

aljabar, analisis, dan geometri. Kennedy dalam Nur’aini dan Sumarno (2012) 

menyatakan bahwa learning experience from learning geometry supported to 

improve student’s ability on problem solving, giving a reason, and understanding 

on other mathematics content.  

 Selain dalam pembelajaran matematika, ternyata geometri adalah hal yang 

begitu nyata dalam kehidupan manusia. Dahlan (2011: 3.28) menyatakan geometri 

merupakan cabang matematika yang telah diakrabi oleh manusia sejak lahir, 

karena geometri ada dimana-mana, di setiap tempat, dan hampir di setiap objek 

visual. Hassi, Nicky, Mawardi, dan Sukarsa (1987: 109) juga menyatakan bahwa 

geometri adalah cabang matematika yang membahas tentang garis, kurva, benda, 

ruang, serta permukaannya dan titik dalam ruang yang senantiasa mengalami 

perkembangan dari segi keilmuan dan aplikasi seiring dengan bertambahnya 

waktu dan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Fanu (2008: 176) menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibutuhkan 

dalam belajar matematika adalah kemampuan membaca dan menulis, kemampuan 

membedakan suatu ukuran, kemampuan mengidentifikasi urutan-urutan, 

kemampuan menggunakan simbol-simbol abstrak, kemampuan aritmatika, 
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kemampuan spasial, dan kemampuan menggunakan logika. Standar yang 

ditetapkan oleh NCTM (2000) untuk geometri di sekolah adalah agar siswa dapat 

menggunakan visualisasi, mempunyai kemampuan penalaran spasial, dan 

pemodelan geometri untuk menyelesaikan masalah. Sejalan dengan hal tersebut, 

kurikulum di Indonesia untuk pembelajaran matematika juga menuntut siswa 

mampu menguasai materi geometri bidang dan ruang yang di dalamnya juga 

terdapat kemampuan spasial. 

 Velez, Silver, dan Tremaine (2005) menyatakan bahwa kemampuan 

spasial merupakan suatu kemampuan memanggil, mengingat, dan 

mentransformasi informasi visual dalam konteks keruangan. Ristontowi (2013) 

menyatakan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan untuk mempersepsi 

yakni menangkap dan memahami sesuatu melalui panca indra, kemampuan mata 

khususnya warna dan ruang, kemampuan utnuk mentransformasi yakni 

mengalihbentukkan hal yang ditangkap mata ke dalam bentuk wujud lain, 

misalnya mencermati, merekam, menginterpretasikan dalam pikiran lalu 

menuangkan rekaman dan interpretasi tersebut ke dalam bentuk lukisan dan 

sketsa. 

 Pada anak usia sekolah kemampuan spasial ini sangat penting karena 

kemampuan spasial erat hubungannya dengan aspek kognitif secara umum. Hal 

tersebut sesuai dengan temuan yang diperoleh Bishop (1980) bahwa kemampuan 

spasial mempunyai hubungan positif dengan matematika pada anak usia sekolah. 

Studi dari Sherman (1980) juga menemukan bahwa matematika dan berpikir 

spasial mempunyai korelasi yang positif pada anak usia sekolah, baik pada 

kemampuan spasial taraf rendah maupun taraf tinggi.  

 Selanjutnya menurut Soemadi (1994), agar dapat belajar geometri dengan 

baik dan benar, siswa dituntut untuk menguasai kemampuan dasar geometri, 

keterampilan dalam pembuktian, keterampilan membuat lukisan dasar geometri, 

dan memiliki kemampuan spasial (keruangan) yang memadai. Penelitian 

menunjukkan bahwa pemahaman pengetahuan spasial dapat mempengaruhi 

kinerja yang berhubungan dengan tugas-tugas akademik terutama matematika, 

membaca dan IPA (Suparyan, 2007). Selain itu, banyak profesi-profesi teknis dan 
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ilmiah yang membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan spasial di atas 

90%, diantaranya adalah arsitek, perancang pesawat, pilot, arsitek, ahli fisika, 

dokter, dan sebagainya. 

 Pentingnya kemampuan spasial dimiliki oleh siswa mengharuskan semua 

pihak yang terkait dapat bekerja sama untuk pencapaian hasil yang baik. Guru 

sebagai salah satu pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan perhatian 

terhadap kemampuan ini dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Namun, pada 

kenyataannya kemampuan spasial yang dimiliki siswa pada saat mengerjakan soal 

geometri yang diujikan dalam studi PISA, yang berkaitan dengan ruang dan 

bentuk, kuantitas, ketidakpastian dan data, disimpulkan masih rendah (Wardhani 

dan Rumiati dalam Fuad, 2013). Hasil penelitian Kariadinata (2008) juga 

mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan geometri yang memerlukan 

visualisasi untuk pemecahan masalah dan pada umumnya siswa merasa kesulitan 

mengkontruksi bangun ruang geometri. 

 Syahputra (2011) juga mengatakan bahwa kurikulum matematika di 

Indonesia memang tidak secara eksplisit mencantumkan topik spasial dalam sub 

mata pelajaran geometri. Namun, para guru semestinya dapat menerjemahkan 

bahwa kemampuan ini sangat dibutuhkan siswa dan perlu diajarkan secara 

sungguh-sungguh ketika mengajar geometri. Kenyataan menunjukkan bahwa 

kemampuan spasial ini kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh 

kebanyakan guru. Ketika mengajar geometri khususnya bangun ruang, 

kebanyakan guru memberikan penekanan pada pemberian informasi mengenai 

banyaknya rusuk, banyaknya bidang sisi, menghitung luas bidang sisi, dan 

informasi lainnya yang bersifat mekanis dan hafalan. Jarang sekali ditemukan 

guru yang mengajak siswa berfikir menemukan suatu pola tertentu kalau suatu 

bangun geometri dibalik, diputar, dan aktivitas yang berkaitan dengan 

kemampuan spasial lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila terjadi 

bahwa ada siswa yang menyatakan sisi kubus pada Gambar 1 yang dilihatnya 

berbentuk jajar genjang atau belah ketupat. Bahkan banyak siswa kelas VII dan 

VIII SMP pada saat ditunjukkan gambar tersebut tidak dapat menunjukkan besar 
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sudut BCD, apakah besarnya tepat 90
0
 atau kurang dari 90

0
. Fakta ini 

menunjukkan bahwa kemampuan spasial siswa masih sangat rendah. 

 

 

  

  

Selain temuan di atas, ada beberapa fakta di lapangan yang ditemukan 

dalam beberapa penelitian lain yang menyatakan secara tidak langsung bahwa 

kemampuan spasial siswa masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. Hal ini 

ditunjukkan oleh beberapa penelitian diantaranya hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sudarman (Abdussakir, 2009) yang menemukan bahwa masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, mulai tingkat dasar sampai 

perguruan tinggi. Secara tersirat temuan tersebut menunjukkan siswa SMP 

kesulitan dalam belajar geometri termasuk bangun ruang yang ada pada materi 

SMP. Selain itu, Gumilar (2012) menyatakan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami geometri, terutama geometri ruang yang 

merupakan materi matematika yang paling dibenci oleh siswa. Dari temuan dan 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan spasial siswa masih 

rendah. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di salah satu 

SMP Negeri di Siak pada September 2014, terbukti bahwa kemampuan spasial 

siswa masih sangat rendah. Lembar jawaban siswa dari empat soal yang diujikan 

dengan tiap butir soalnya mewakili satu aspek kemampuan spasial, menunjukkan 

bahwa tidak ada siswa yang mampu menjawab soal tersebut dengan benar, 

walaupun hanya untuk satu soal. Pada tiap item soal, sebagian besar siswa hanya 

A B 

C D 

E F 

H 

Gambar 1. Sudut BCD pada Kubus Kelihatan Besarnya Kurang dari 90
0
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mampu menjawab bagian-bagian tertentu saja, dan sisanya siswa mengosongkan 

lembar jawabannya. 

Wahyudin (2013: 135) menguraikan bahwa faktor sulitnya siswa dalam 

mempelajari geometri adalah pengalaman belajar yang tidak menyenangkan dan 

tidak nyaman sehingga berdampak pada (1) kurang mendalam pemahaman; (2) 

sebagian siswa yang memahami bangun-bangun geometris tidak mampu 

mengidentifikasi bangun-bangun; (3) tidak membangun citra-citra mental dari 

bangun-bangun geometri dalam pikiran mereka.  Masalah yang dihadapi oleh 

siswa ini bukanlah disebabkan oleh kesalahan pada kemampuan otak, melainkan 

indikasi dari kegagalan sistem lingkungan yang mereka alami yang kurang 

mengoptimalkan kinerja otak dalam pengembangan kemampuannya. 

 Proses pembelajaran geometri sebagai proses yang dialami oleh siswa 

perlu mendapatkan perhatian khusus dan pembenahan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya hasil penelitian yang telah menunjukkan output yang sangat baik 

setelah siswa diberikan lingkungan yang optimal bagi pembelajaran. 

Permasalahan yang dihadapi siswa dalam mempelajari geometri tentu akan 

berdampak pada kemampuan spasialnya. 

Selain kemampuan spasial, terdapat aspek psikologis yang turut 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan sesorang dalam mempelajari 

matematika dengan baik, khususnya geometri. Salah satu aspek psikologis 

tersebut adalah self-concept (konsep diri). Oleh karena itu, aspek psikologis dari 

ranah afektif yang perlu mendapatkan penilaian dan diharapkan dapat menunjang 

kemampuan spasial siswa adalah self-concept. 

Waney (2006: 32) menyatakan bahwa self-concept adalah pandangan dan 

sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, 

karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi 

kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan bahkan kegagalan dirinya. 

Konsep diri adalah inti kepribadian individu. 

Susana (2006: 18) menyatakan bahwa pandangan seseorang tentang 

dirinya akan menentukan tindakan yang akan diperbuatnya. Apabila seseorang 

memiliki konsep diri yang positif, maka akan terbentuk penghargaan yang tinggi 
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pula terhadap dirinya. Penghargaan terhadap diri yang merupakan evaluasi 

terhadap diri sendiri akan menentukan sejauh mana seseorang yakin akan 

kemampuan dirinya dan keberhasilan dirinya. Seseorang yang memiliki konsep 

diri yang positif, segala perilakunya akan selalu tertuju pada keberhasilan. 

Seseorang akan selalu berjuang untuk selalu mewujudkan konsep dirinya. 

Misalnya, apabila seorang siswa merasa bahwa ia pandai, maka ia akan belajar 

tekun dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia benar-benar pandai seperti 

keyakinannya. Dia juga tidak akan mudah putus asa karena mempunyai keyakinan 

bahwa ia pasti berhasil karena keyakinannya. Sebaliknya, apabila seseorang 

mempunyai gambaran yang negatif tentang dirinya, maka akan muncul evaluasi 

negatif pula tentang dirinya. Segala informasi positif tentang dirinya akan 

diabaikannya, dan informasi negatif yang sesuai dengan gambaran dirinya akan 

disimpannya sebagai bagian yang memperkuat keyakinan dirinya. 

 Berhubungan dengan matematika, Reyes dalam Wilkins (2004: 331) 

menyatakan bahwa self-concept matematika seseorang mengacu pada persepsi 

atau keyakinan terhadap kemampuan dirinya, untuk mampu mengerjakan 

matematika dengan baik dalam pembelajaran matematika. Ayodele (2011: 176) 

mendefinisikan self-concept sebagai cara seseorang untuk berfikir (thinks), 

merasakan (feels), bertindak (acts), menilai (values), dan mengevaluasi 

(evaluates) dirinya sendiri yang berhubungan dengan matematika. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ayodele (2011) mengungkapkan bahwa 

siswa yang memiliki self-concept yang positif, prestasi belajar matematikanya 

lebih baik, dan self-concept terhadap matematika tidak berhubungan dengan 

gender. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Yara (2010) juga mengungkapkan 

dalam penelitiannya bahwa, siswa yang memiliki self-concept yang positif dan 

tinggi dapat mengerjakan matematika dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dalam mempelajari matematika khususnya geometri, dibutuhkan 

self-concept yang positif dari seorang siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coster (Salamor, 2013: 3) 

mengatakan bahwa sekolah belum berhasil berperan sebagai wahana yang 
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memadai dalam membentuk self-concept siswa. Dengan demikian, tugas sekolah 

khususnya para guru, harus bekerja lebih maksimal untuk meminimalisir masalah 

ini, karena Hurlock (Salamor, 2013: 3) mengungkapkan bahwa salah satu orang 

yang dominan pengaruhnya dalam self-concept anak adalah guru.  

 Karakteristik matematika yang abstrak , menyebabkan banyak siswa masih 

berada dalam keadaan cemas jika mempelajari matematika. Tentunya hal ini 

sangat mempengaruhi prestasi siswa dalam matematika, sehingga siswa tersebut 

akan berada pada zona penilaian self-concept yang negatif, yakni akan selalu 

merasa tidak mampu ataupun tidak percaya diri dalam menghadapi masalah 

matematika. 

Hasil penelitian selanjutnya (Ruseffendi, 1991) menemukan bahwa 

terdapat banyak orang yang setelah belajar matematika bagian yang sederhana 

juga banyak yang tidak dipahaminya, bahkan banyak konsep yang dipahami 

secara keliru. Matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet dan banyak 

memperdayakan. Adanya anggapan negative siswa terhadap matematika sebagai 

ilmu yang sukar, ruwet dan banyak memperdaya, menyebabkan sikap siswa 

terhadap matematika kurang baik. Bisa juga dikatakan bahwa sikap siswa menjadi 

pesimis dengan adanya anggapan tersebut. Buruknya pandangan siswa yang 

berdampk pada sikap siswa tersebut merupakan fakta di lapangan akan rendahnya 

self-concept matematis siswa. 

Hal yang serupa yang diperoleh dari studi pendahuluan peneliti 

menemukan rendahnya self-concept matematis siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa, sebagian besar siswa tidak menyukai pelajaran 

matematika karena merasa pelajaran matematika adalah pelajaran yang rumit dan 

susah dimengerti. Anggapan siswa terhadap pelajaran matematika sebagai 

pelajaran yang rumit dan susah dimengerti secara tidak langsung menggambarkan 

bahwa pandangan siswa terhadap matematika negatif. Negatifnya pandangan 

siswa tersebut mengindikasikan bahwa self-concept siswa masih rendah. 

Kebiasaan dalam suasana yang tegang dalam belajar, khususnya belajar 

geometri, sangat mempengaruhi self-concept siswa. Oleh karena itu, guru sebagai 

ujung tombak pembelajaran di sekolah harus mampu memberikan suasana yang 
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kondusif, agar siswa mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya 

dalam belajar.  

 Pemahaman terhadap beragam teori tentang bagaimana siswa belajar serta 

kemampuan untuk menerapkannya dalam pengajaran geometri merupakan 

persyaratan penting untuk menciptakan proses pengajaran geometri yang efektif. 

Sejalan dengan Bell dalam Suryadi (2012: 26) yang menyatakan bahwa tiap teori 

dapat dipandang sebagai suatu metode untuk mengorganisasi serta mempelajari 

berbagai variabel yang berkaitan dengan belajar dan perkembangan intelektual, 

dan dengan demikian guru dapat memilih serta menerapkan elemen-elemen teori 

tertentu dalam pelaksanaan pengajaran di kelas. Pembelajaran yang efektif akan 

berdampak pada hasil belajar yang baik. Hal ini tentu akan mampu mempengaruhi 

self concept matematis siswa ke arah yang positif. 

 Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diupayakan untuk 

meningkatkan kemampuan spasial dan self-concept positif siswa adalah dengan 

menerapkan brain-based learning (BBL). BBL merupakan salah satu inovasi 

dalam pembelajaran yang muncul dengan berbagai implikasi yang menakjubkan 

bagi para guru dan pembelajar diseluruh dunia dengan didasarkan pada disiplin-

disiplin dalam ilmu saraf, biologi, psikologi, dan pemahaman tentang hubungan 

antara pembelajaran dan otak yang didesain secara alamiah untuk belajar (Jensen: 

2008). Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan bahwa BBL menawarkan 

sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya 

pemberdayaan potensi otak manusia (Sapa’at, 2009). 

Ellison dalam Saleh (2009: 32) menyatakan bahwa otak tidak bisa 

memperhatikan semua hal, pelajaran yang tidak menarik, membosankan, atau 

tidak menggugah emosi tentu tidak akan diingat. Jensen (2008: 322) 

mengungkapkan bahwa melalui tahapan-tahapan implementasi BBL dalam 

pembelajaran, dihasilkan lingkungan berbasis kemampuan otak yang mendukung 

ekspresi emosi siswa untuk belajar. Dengan demikian BBL dapat dijadikan 

sebagai salah satu pilihan yang dapat diimplementasikan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan spasial siswa dalam pembelajaran geometri.  
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Strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi BBL 

(Syafa’at, 2009) mencakup tiga hal, yaitu: (1) menciptakan lingkungan belajar 

yang menantang kemampuan berpikir siswa; (2) menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan; dan (3) menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan 

bermakna bagi siswa. Strategi ini tentunya harus dirancang dengan baik dalam 

pembelajaran geometri melalui implementasi BBL diharapkan dapat berjalan 

dengan lancar sesuai rencana sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal.  

 Secara teoritis, terdapat hubungan yang sangat erat antara kemampuan 

berfikir spasial dalam mempelajari geometri dan BBL. Kemampuan berfikir 

spasial sebagai salah satu indikator dalam pencapaian hasil belajar geometri 

merupakan salah satu keterampilan kognitif yang bersumber pada kerja otak 

manusia. Otak merupakan bagian terpenting dari organ manusia yang memiliki 

peran utama dalam belajar harus diasah agar fungsinya dapat lebih optimal. BBL 

sebagai pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara 

alamiah untuk belajar memungkinkan pencapaian kemampuan berfikir spasial 

dalam mempelajari materi geometri dapat ditingkatkan.  

 Implementasi BBL akan memberikan kesempatan siswa untuk lebih 

berinteraksi dengan lingkungan kelas yaitu siswa lainnya selama pembelajaran 

berlangsung. Salbiah dalam Saputra (2012: 10) mengatakan self-concept individu 

dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual, dan 

penguasaan lingkungan. Self-concept negatif dapat dilihat dari hubungan individu 

dan sosial yang terganggu. Interaksi dalam hubungan kelompok dapat berdampak 

positif bagi siswa dalam pencapaian kemandirian dirinya yang mencakup: 

pengetahuan diri, pemahaman diri, penerimaan diri, dan pengambilan keputusan. 

Dengan demikian, pembelajaran BBL memungkinkan self-concept siswa menjadi 

berkembang dan lebih baik. 

 Dalam penelitian ini, selain aspek pembelajaran, kognitif, dan afektif, 

aspek Kemampuan Awal Matematis (KAM) juga dijadikan sebagai fokus kajian. 

Hal itu terkait dengan teori Piaget yang mengatakan bahwa pemerolehan 

pengetahuan baru dipengaruhi oleh pengetahuan awal anak. Semakin baik 
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pengetahuan awalnya semakin baik pula pemerolehan pengetahuan barunya. 

Artinya ada asosiasi antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru. 

Usia yang masih remaja, pada umumnya memiliki kondisi yang masih 

labil, sehingga akan berbeda dalam menghadapi suatu situasi jika dibandingkan 

dengan individu yang telah mencapai taraf kematangan emosi. Siswa yang telah 

mencapai taraf kematangan emosi tinggi lebih dapat mengontrol emosinya melalui 

suatu tahap pemikiran, cendrung tenang dan tidak mengalami perasaan tertekan. 

Pada usia remaja ini, kondisi pembelajaran yang tidak kondusif serta kemampuan 

kognitif awal akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Kecerdasan ditunjukkan 

oleh prestasi belajar yang didasari oleh kemampuan awal matematis. Individu 

cerdas memiliki kemampuan lebih untuk mensintesis berbagai konsep dan melihat 

keterkaitan antar konsep-konsep tersebut. Hal ini yang mendorong peneliti untuk 

mengkaji kontribusi KAM dalam berpikir matematis, khususnya pada kemampuan 

spasial. 

Selain itu terkait dengan efektivitas implementasinya pada proses 

pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah implementasi BBL dapat 

merata di semua kategori KAM siswa, atau hanya pada kategori KAM tertentu 

saja. Jika merata di semua kategori KAM, maka pembelajaran BBL cocok 

diterapkan untuk semua level kemampuan. Dengan demikian, sebelum 

implementasi model pembelajaran dilakukan, terlebih dahulu siswa dikategorikan 

ke dalam tiga kategori kemampuan yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

KAM.  

Kenyataan pada pembelajaran biasa, guru hanya ingin mencapai standar 

kriteria ketuntasan minimum tanpa memperhatikan aspek-aspek yang harus 

diperoleh siswa sebagai hasil belajar. Misalnya, pada aspek kognitif hanya sampai 

pada tingkat hafalan dan menyelesaikan masalah rutin saja, dan dari segi aspek 

afektif kurangnya sikap siswa dalam menghargai kegunaan matematika pada 

kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam KTSP.  

Hampir semua guru memberikan soal yang bersifat rutin dan kurang 

menantang, sehingga siswa tidak terbiasa mengerjakan soal-soal tidak rutin. 

Selain itu, kebanyakan guru sangat bergantung dan sangat mempercayai buku teks 
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yang mereka pakai, dan sebagian besar guru belum menguasai keterampilan 

bertanya yang sifatnya melacak (probing). 

Pendapat tersebut sejalan dengan temuan Ashari (Shadiq, 2007: 2) yang 

menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran matematika saat ini lebih mengacu 

pada tujuan jangka pendek (lulus ujian baik ujian lokal maupun nasional), 

sehingga tujuan yang ingin dicapai guru adalah agar siswa lulus ujian, bukan 

tujuan yang diamanatkan oleh tujuan mata pelajaran matematika seperti yang 

disebutkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006. 

Kemampuan spasial yang kurang memuaskan dan self-concept siswa yang 

negatif dalam pembelajaran geometri tentu sangat dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada saat proses pembelajaran biasa, 

umumnya siswa hanya mendengarkan guru menyampaikan materi sehingga siswa 

bersifat pasif, mencatat apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak 

terlibat aktif dalam pembelajaran akibatnya banyak siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan oleh guru. Selain itu, menurut Zamroni (Turmudi, 

2012: 98) orientasi pembelajaran di Indonesia ditandai oleh kecenderungan 

menganggap siswa sebagai objek, meletakan peran guru sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi di kelas, dan menyajikan pelajaran dengan berorientasi 

sebagai subjek. 

Selain itu, materi yang disampaikan oleh guru kurang membumi (kurang 

mendalam), lebih fokus pada kemampuan prosedural dan low order thinking 

skills, sehingga siswa tidak biasa dalam mengerjakan soal-soal atau permasalahan 

yang tidak rutin. Komunikasi yang terjadi di kelas cenderung satu arah, monoton, 

dan pertanyaan yang diajukan oleh guru kurang melacak pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa.  

Kedua pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Turmudi (2010: 7) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika selama ini disampaikan kepada 

siswa secara informatif, artinya siswa hanya memperoleh informasi dari guru saja 

sehingga derajat “kemelekatannya” juga sangat rendah, akibatnya siswa cepat 

lupa dan akibat lanjutannya adalah rendahnya hasil pencapaian siswa.  
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Selain cara mengajar dan paradigma yang berkembang terkait proses 

pembelajaran, rendahnya hasil belajar siswa juga disebabkan oleh faktor 

lemahnya kemampuan dasar  matematika siswa. Mengingat matematika adalah 

ilmu terstruktur artinya untuk mengingat suatu konsep matematika diperlukan 

penguasaan konsep dasar matematika lainnya, maka kemampuan kognitif awal 

siswa yang dinyatakan dalam KAM memegang peranan penting dalam 

penguasaan konsep baru matematika. Oleh karena itu, suasana pembelajaran yang 

mendukung kondisi alamiah otak untuk belajar agar potensinya dapat bekerja 

secara optimal perlu diupayakan. 

Apabila merujuk kepada hasil penelitian di atas, maka pembelajaran 

matematika yang mengarah kepada meningkatnya kemampuan spasial dan self-

concept matematis sudah seharusnya diupayakan dan diimplementasikan. Salah 

satu pembelajaran yang diyakini dapat meningkatkan kemampuan tersebut adalah 

dengan mengimplementasikan BBL. Salah satu model pembelajaran yang 

menciptakan suasana belajar aktif dan diselaraskan dengan cara kerja otak yang 

didesain secara alamiah untuk belajar adalah BBL. Pembelajaran ini 

mempertimbangkan sifat alami otak dan bagaimana otak dipengaruhi oleh 

lingkungan dan pengalaman, serta mengutamakan kesenangan dan kecintaan 

siswa akan belajar. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul IMPLEMENTASI BRAIN-BASED LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SPASIAL DAN SELF-CONCEPT 

MATEMATIS SISWA PADA PEMBELAJARAN GEOMETRI SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pencapaian kemampuan spasial siswa yang mendapat implementasi 

BBL lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran biasa? 

2. Apakah peningkatan kemampuan spasial siswa yang mendapat implementasi 

BBL lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran biasa? 



 
 

15 
 

Ria Sefianti, 2015 
Implementasi Brain-Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Spasial Dan Self-Concept 
Matematis Siswa Pada Pembelajaran Geometri SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Apakah peningkatan kemampuan spasial siswa yang mendapat implementasi 

BBL lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran biasa ditinjau dari 

Kemampuan Awal Matematis (tinggi, sedang, rendah)?  

4. Apakah self-concept siswa yang mendapat implementasi BBL lebih baik 

daripada siswa dengan pembelajaran biasa? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menelaah pencapaian kemampuan spasial siswa yang mendapat implementasi 

BBL dan siswa yang mendapat pembelajaran biasa. 

2. Menelaah peningkatan kemampuan spasial siswa yang mendapat implementasi 

BBL dan siswa yang mendapat pembelajaran biasa. 

3. Mengkaji perbedaan peningkatan kemampuan spasial siswa yang mendapat 

implementasi BBL dan siswa yang mendapat pembelajaran biasa ditinjau dari 

Kemampuan Awal Matematis (KAM). 

4. Mengkaji perbedaan self-concept siswa yang mendapat implementasi BBL 

dengan siswa yang mendapat pembelajaran biasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat selama penelitian 

a. Siswa dapat berlatih untuk berusaha mengembangkan kemampuan spasial 

dan self-concept dalam pembelajaran geometri. 

b. Siswa dapat berlatih untuk belajar secara kelompok dalam pembelajaran 

geometri. 

c. Guru dapat berlatih untuk mengimplementasikan BBL dalam proses 

pembelajaran geometri. 
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2. Manfaat hasil penelitian 

a. Manfaat teoretis 

1) Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran geometri, terutama dalam usaha untuk 

peningkatan kemampuan spasial dan self-concept siswa.  

2) Secara khusus penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika yang berupa pergeseran dari pembelajaran 

yang hanya memperhatikan hasil kepembelajaran yang juga 

memperhatikan prosesnya yang mempertimbangkan sifat alami otak 

untuk bekerja dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan dan 

pengalaman belajar yang kondusif dan menyenangkan. 

b. Manfaat praktis 

Memberikan informasi tentang kemampuan spasial dan self-concept siswa 

dengan mengimplementasikan BBL. 

 

E. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, dimana terdapat dua variabel terikat 

(dependent variable) dan satu variabel bebas (independent variable). Rincian 

variabel adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah: 

a. kemampuan spasial 

b. self-concept siswa, sedangkan  

2. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah 

implementasi BBL. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam rangka memperoleh persamaan persepsi dan menghindarkan 

penafsiran yang berbeda dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Kemampuan spasial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa untuk membayangkan, membandingkan, menduga, menentukan, 
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mengkonstruksi, merepresentasikan, dan menemukan informasi visual suatu 

objek dalam konteks keruangan. Aspek kemampuan spasial yang akan diukur 

adalah orientasi spasial, visualisasi spasial, dissembedding, dan persepsi 

spasial. 

2. Self-concept yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan dan 

penilaian siswa terhadap dirinya dalam mempelajari matematika. Dimensi self-

concept yang akan diukur adalah pegetahuan, harapan, dan penilaian.  

3. Implementasi BBL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi 

pembelajaran yang diselaraskan dengan cara kerja otak yang didesain secara 

alamiah untuk belajar. Pembelajaran ini mempertimbangkan sifat alami otak 

dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman, serta 

mengutamakan kesenangan dan kecintaan siswa akan belajar. Fase BBL, yaitu: 

(1) pra-pemaparan; (2) persiapan; (3) inisiasi dan akuisisi; (4) elaborasi; (5) 

inkubasi dan memasukkan memori; (6) verifikai dan pengecekan keyakinan; 

serta (7) perayaan dan integrasi. 

4. Pembelajaran biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru di sekolah tersebut. Pembelajaran yang dilaksanakan 

terdiri dari tiga tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 


