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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Pembelajaran Matematika 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodelogis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar 

(BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar 

(KBM). 

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong baru, 

yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, pembelajaran 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Sebagaimana dalam Al-Qur’an banyak menunjukkan aktivitas 

pembelajaran, diantaranya surah An-Nahl ayat 78 : 

 �َ�ْ �َ��ُِ�ْ� � �َْ��َُ��َن َ�ْ��ً� َوَ�َ�َ �َُ�ُ� ا��َّ َّ�ُ أَْ#َ"َ�ُ�ْ� ِ�ْ!  ُ�ُ�ِن أُ َوهللاَّ
 َوا*ْ َ,�َر َوا*ْ(�َِ)ةَ �ََ��َُّ�ْ� �َْ&%ُ 

 
Artinya : 
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati agar kamu bersyukur (Q.S An-Nahl : 78). 
 

Dari ayat di atas, setidaknya terdapat tiga hal pembahasan yang 

berhubungan dengan pembelajaran. Pertama menjelaskan tentang asal 

kejadian manusia yang tidak mengetahui sesuatu apapun ketika diciptakan, 

bagaikan kertas putih yang tidak ternodai apapun bila kita tidak 
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mengotorinya. Kedua, setelah Allah SWT menjelaskan tentang penciptaan 

manusia pertama kali yang tidak mengetahui apapun kemudian Allah SWT 

memberikan kepada manusia potensi pembelajaran melalui kemampuan fisik 

yakni pendengaran dan juga penglihatan serta memberikan juga kepada 

manusia kemampuan psikis yakni akal. Semua kemampuan tersebut harus 

dikembangkan dan dibina melalui pendidikan dan pembelajaran yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Ketiga, setelah Allah SWT memberikan semua potensi 

tersebut kepada manusia, Allah SWT memerintah agar potensi tersebut 

digunakan untuk kebaikan dan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk rasa 

syukur kepada Allah SWT (Natta, 2002:23). 

Menurut Corey (dalam Susanto, 2013: 186), pembelajaran adalah suatu 

proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.  

Menurut Dimyati (dalam Susanto, 2013:186), pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat 

siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 
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Matematika berasal dari bahasa latin, manthanein atau mathema yang 

berarti “belajar atau hal yang dipelajari” sedangkan dalam bahasa belanda, 

matematika disebut wiskunde (ilmu pasti) yang kesemuanya berkaitan dengan 

penalaran (Depdiknas, 2001:7). 

Menurut Lerner (dalam Abdurrahman, 2009:252), mengemukakan bahwa 

matematika di samping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa 

universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. 

Menurut James (dalam Abdurrahman, 2009:252), mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, 

dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya dengan jumlah 

yang banyak yang tebagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan 

geometri.  

Dalam Al-Qur’an Allah SWT banyak sekali menjelaskan yang berkaitan 

dengan matematika, diantaranya dalam surah Al-Qomar ayat 49 yang 

berbunyi : 

 إ4َِّ� 3َُّ 2ْ�ٍَء َ#�َْ.0َ�هُ  ِ.ََ)رٍ 
 

Artinya : 
“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 
 

Ayat tersebut melukiskan keteraturan penciptaan segala sesuatu yang ada 

di alam ini ada ukurannya, ada hitungan-hitungannya, ada rumusnya, atau ada 

persamaannya.  

Dalam surah lain Allah SWT juga menyebutkan : 

 ْ2�َ ٍَّء َ>َ)ًداَوأ�8َََط  َِ�� �ََ)9ِْ�ْ� َوأ3ُ 7ٰ,َ8َْ  
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Artinya : 
  
“Dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu (Qs. Al-Jin :28). 
 

Esensi ayat ini adalah bahwa ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu, tidak 

ada yang tertinggal . semua kejadian, objek alam, pencipta di bumi dan langit, 

dan struktur Al-Qur’an, tidak ada yang kebetulan. Semuanya ditetapkan 

dengan hitungan yang sangat teliti. Sebenarnya bila diketahui, (sebagian) 

ilmu tersebut meliputi risalah-risalah yang disampaikan dan ilmu yang ada 

pada para Rasul. 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga berfungsi 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa 

melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan 

matematika, diagram, grafik, atau tabel. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu 

proses memahami dan menguasai konsep matematika melalui kemampuan 

berfikir siswa secara induktif dan deduktif menurut aturan logika, memahami 

dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan 

menggunakan berfikir dan bernalar yang ditandai dengan perubahan tingkah 

laku dalam diri siswa dengan tujuan mengumpulkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep matematika dan membentuk sikap yang 

melibatkan berbagai pengalaman yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas (2004:18) 

adalah : (1)  Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 

misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, 

menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsistensi; (2) 

Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; (3) 

Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah ; (4) Mengembangkan 

kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan 

antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, diagram, dalam 

menjelaskan gagasan. Agar dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika 

secara tuntas pendidik harus bisa merencanakan pembelajaran dengan tepat, 

mewujudkannya dalam kondisi yang tepat, metode mengajar yang tepat, serta 

didukung oleh media pembelajaran yang tepat pula. 

 
B. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat 

juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif 

(Hanafiah, 2009:41).  

Menurut Joyce dan Weil (dalam Trianto, 2010:53), bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang di gunakan 
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sebagai dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran seperti 

buku-buku, film, computer, kurikulum dan lain-lain. 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki 

oleh strategi dan metode, ciri-cirinya (Trianto, 2011:54): 

1. Rasional teoritis logis yang tersusun oleh para pencipta atau 
pengembang. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 
(tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 
dapat berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 
itu dapat tercapai. 

 
Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merancang dan melaksankan pembelajaran. 

 
C. Model Pembelajaran Brain Based Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran Brain Based Learning 

Brain based learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan 

pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak 

siswa, tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam 

implementasi brain based learning (Jensen, 2008). Pertama, menciptakan 

lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, sering-seringlah guru memberikan soal-soal materi 

pelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir siswa dari mulai tahap 
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pengetahuan (knowledge) sampai tahap evaluasi, menurut tahapan berpikir 

berdasarkan Taxonomy Bloom soal-soal pelajaran dikemas secara kreatif dan 

semenarik mungkin misalnya melalui teka-teki, simulasi games, tujuannya 

agar siswa dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam 

konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Kedua, menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan. Hindarilah situasi pembelajaran yang 

membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak senang terlibat di dalamnya, 

lakukan pembelajaran di luar kelas pada saat-saat tertentu, iringi kegiatan 

pembelajaran dengan musik yang didesain secara tepat sesuai kebutuhan di 

kelas, lakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang 

diselingi dengan permainan-permainan menarik, dan upaya-upaya lainnya 

yang mengeliminasi rasa tidak nyaman pada diri siswa. Ketiga, menciptakan 

situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (active learning). 

Siswa sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk 

dapat membangun pengetahuan mereka melalui proses belajar aktif yang 

mereka lakukan sendiri, bangun situasi pembelajaran yang memungkinkan 

seluruh anggota badan siswa beraktivitas secara optimal, misal mata siswa 

digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan siswa bergerak untuk 

menulis, kaki siswa bergerak untuk mengikuti permainan dalam 

pembelajaran, mulut siswa aktif bertanya dan berdiskusi, dan aktivitas 

produktif anggota badan lainnya, keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh 

seberapa mampu mereka membangun pengetahuan dan pemahaman tentang 

suatu materi pelajaran berdasarkan pengalaman belajar yang mereka alami 

sendiri. 
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Riset menunjukkan (dikutip Given, 2007), bahwa otak mengembangkan 

lima sistem pembelajaran primer yaitu emosional, sosial, kognitif, fisik dan 

reflektif. Jika guru memahami bagaimana sistem pembelajaran primer 

(emosional, sosial, kognitif, fisik, reflektif) berfungsi, maka mengajar akan 

lebih efektif dan merasakan kegembiraan lebih besar dalam mengajar. 

Jadi, brain based learning merupakan konsep untuk menciptakan 

pembelajaran dengan berorientasi seperti menciptakan pembelajaran yang 

menantang kemampuan berpikir siswa dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar materi yang dipelajari, menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan melakunkan pembelajaran diluar 

kelas pada materi tertentu diiringi dengan musik serta melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan diskusi kelompok, dan menciptakan situasi 

pembelajaran yang aktif dengan membangun situasi pembelajaran yang 

memungkinkan seluruh anggota siswa beraktivitas secara optimal agar dapat 

mengembangkan keaktifan dan kemampuan berpikir siswa. 

 
2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Brain Based Learning 

Menurut Jensen (2008; 484) dalam bukunya mengungkapkan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran brain based learning terdiri dari 7 langkah 

diantaranya: pra-pemaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, 

inkubasi dan memasukan memori, verifikasi dan pengecekan keyakinan, dan 

yang terakhir adalah perayaan dan integrasi. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 
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a. Pra-pemaparan  

Pase ini memberikan sebuah ulasan kepada otak tentang pembelajaran 

baru sebelum benar-benar menggali lebih jauh dan membantu otak 

membangun peta konseptual yang lebih baik. Hal-hal yang bisa dilakukan 

diantaranya : 

1) Pajanglah konsep atau ulasan topik baru pada papan pengumuman. 

2) Ajari keterampilan belajar untuk belajar dan strategi memori. 

3) Doronglah nutrisi otak yang baik, termasuk menyediakan air minum 

yang cukup banyak. 

4) Ciptakan lingkungan pembelajaran yang benar-benar membenamkan, 

buatlah menjadi menarik. 

5) Temukanlah ketertarikan dan latarbelakang siswa, mulailah dari tempat 

di mana mereka berada pada dasar pengetahuan mereka, bukan dari 

tempat mereka yang hanya dugaan anda. 

6) Buatlah pembelajar menetapkan sasaran sasaran mereka sendiri dan 

diskusikan sasaran kelas untuk setiap unit. 

7) Rencanakan strategi “membangunkan” otak (misalnya gerakan lintas 

anggota badan atau perenggangan relaksasi setiap jam). 

8) Bacalah kondisi pembelajaran dan buatlah penyesuaian sembari anda 

terus melanjutkan pelajaran. 

b. Persiapan  

Pase ini menciptakan keingin tahuan atau kesenangan. Hal ini mirip 

dengan “mengatur kondisi antisifatif”, tetapi sedikit lebih jauh dalam 
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mempersiapkan pembelajaran. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Ciptakan pengalaman “kamu ada disana” berikan para pembelajaran 

pijakan dunia nyata. 

2) Berikan konteks dari topik yang sedang dipelajari (bisa berupa 

pengulangan atau ulasan). 

3) Bangkitkan dari diri para pembelajar nilai dan relevansi pribadi yang 

memungkinkan dari topik tersebut. 

4) Otak dapat belajar paling baik khususnya dari pengalaman konkret 

terlebih dahulu. 

5) Ciptakanlah ikatan interdisipliner yang kompleks dengan sesi tersebut. 

6) Berikanlah “pengait”, kejutan, atau hal-hal baru untuk melbatkan emosi 

pembelajaran. 

c. Inisiasi dan akuisis 

Tahap ini memberikan pembenaman atau pemahaman siswa untuk 

membangun pengetahuan pembelajaran. Hal-hal yang bisa dilakukan 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Berikanlah pengalaman pembelajaran yang nyata (misalnya studi kasus 

atau eksperimen, kunjungan lapangan, wawancara, pembelajaran 

langsung). 

2) Ciptakanlah  kegiatan-kegiatan yang menggunakan mayoritas (jika 

bukan semuanya) dari inteligensia berganda. 

3) Berikanlah proyek kelompok yang meliputi pembangunan, penemuan, 

eksplorasi atau perancangan. 
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4) Kunjungilah bioskop; buatlah parodi, buatlah iklan, atau ciptakan surat 

kabar kelas/sekolah. 

5) Berikanlah pilihan yang cukup banyak supaya para pembelajar punya 

kesempatan mengeksplorasikan subjek yang menggunakan modus 

pembelajaran yang dipilih. 

6) Sebuah program komputer yang dirancang dengan baik dan sangat 

membantu dalam tahap ini. 

d. Elaborasi  

Pase ini merupakan tahap pemrosesan. Ia membutuhkan kemampuan 

berpikir yang murni dari pihak pembelajaran. Hal-hal yang bisa dilakukan 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Berikanlah tanya jawab terbuka tentang kegiatan sebelumnya. 

2) Ikatlah segala sesuatunya menjadi satu supaya dapat memunculkan 

pembelajaran lintas disiplin (misalnya, membaca cerita fiksi ilmiah 

tentang luar angkasa ketika sedang mempelajari sistem tata surya). 

3) Buatlah agar para siswa merancang sebuah modus evaluasi atau rubrik 

untuk pembelajaran mereka sendiri. 

4) Buatlah agar para siswa mengeksplorasikan topik tersebut melalui 

internet atau perpustakaan. 

5) Tontonlah vidio, slide, atau melihat pertunjukan teater tentang topik ini. 

6) Stimulasikanlah kelompok kecil. 

7) Adakanlah forum sekolah, debat, kontes esai, atau diskusi. 

8) Adakanlah priode tanya jawab. 

9) Buatlah agar para siswa melakukan pengajaran. 
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e. Inkubasi dan Memasukkan Memori 

Fase ini menekankan pentingnya waktu istirahat dan waktu untuk 

mengulang kembali. Otak belajar paling efektif dari waktu ke waktu, 

bukan langsung pada suatu saat. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Sediakanlah waktu untuk perenungan tanpa bimbingan, waktu istirahat. 

2) Buatlah agar para pembelajaran menyimpan jurnal pembelajaran. 

3) Biarkan para siswa belajar berpasangan dan mendiskusikan topik 

tersebut. 

4) Lakukan perenggangan dan latihan relaksasi. 

5) Sediakan area untuk mendengarkan musik 

6) Mintalah para pembelajar untuk mendiskusikan pembelajaran baru 

dengan teman. 

f. Verifikasi dan Pengecekan Keyakinan 

Fase ini bukan hanya untuk kepentingan guru, para pembelajar juga 

perlu mengonfirmasikan pembelajaran mereka untuk diri mereka sendiri. 

Hal-hal yang bisa dilakuka diantarnya sebagai berikut : 

1) Buatlah agar para pembelajar menyampaikan apa yang mereka pelajari 

kepada orang lain. 

2) Para siswa saling bertanya dan mengevaluasikan satu sama lain. 

3) Para siswa menulis tentang apa yang sudah mereka pelajari. 

4) Para siswa mendemonstrasikan pembelajaran dengan sebuah proyek. 

5) Kuis. 
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g. Perayaan dan Integrasi 

Dalam fase perayaan sangat penting untuk melibatkan emosi. Tahap 

ini menanamkan semua arti penting dari kecintaan terhadap belajar. Hal-

hal yang bisa dilakukan diantaranya sebagai berikut : 

1) Lakukan bersulang kelas 

2) Sediakan waktu berbagi dengan teman. 

3) Putar musik, gantunglah pita-pita, dan tiup trompet. 

4) Undanglah siswa kelas lain untuk melihat proyek. 

5) Sertakan pembelajaran baru untuk pembelajaran berikutnya.    

Dari kajian teori di atas, peneliti merumuskan langkah-langkah brain 

based learning dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai berikut : 

1. Pra-pemaparan  

a. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peneliti membuat peta 

konsep atau ulasan tentang topik pembelajaran yang mencakup pokok-

pokok inti dari materi yang akan dibahas sesuai kompetensi, bisa 

dengan memajang materi pada papan pengumuman atau di dalam   

kelas,  

b. Peneliti mengarahkan siswa untuk menyediakan air minum yang cukup 

untuk mendorong nutrisi otak yang baik, 

c. Peneliti menciptakan lingkungan yang benar-benar membenam (seperti, 

membuat lingkungan pembelajaran yang menarik), 

d.  Peneliti membuat pembelajaran yang menentukan sasaran peserta didik 

sendiri (seperti, mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman materi 

yang akan dipelajari) dan diskusikan sasaran kelas untuk setiap unit. 
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e. Peneliti merancang strategi “membangunkan” otak (seperti gerakan 

lintas anggota badan atau perenggangan relaksasi setiap jam). 

2. Persiapan  

a. Peneliti memotipasi siswa untuk memberikan pengalaman yang konkret 

atau nyata (seperti, melakukan sebuah eksperimen dengan membuat 

gambar atau vidio materi yang akan dipelajari),  

b. Peneliti menjelaskan materi sebelumnya agar siswa merasa materi yang 

akan dipelajari terhubung dengan materi sebelumnya. 

3. Inisiasi dan Akuisisi 

a. Peneliti memberikan pengalaman yang nyata (seperti, mengarahkan 

siswa untuk memperlihatkan gambar atau vidio yang dibuat siswa),  

b. Peneliti membagi siswa kedalam beberapa kelompok, siswa 

mengerjakan tugas dalam kelompok dan berdiskusi. 

4. Elaborasi  

a. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk tanya jawab 

tentang kegiatan sebelumnya,  

b. Peneliti mengarahkan siswa untuk menjelaskan hasil kerja kelompok 

mereka kedepan kelas . 

5. Inkubasi dan Memasukkan Memori 

a. Peneliti memberikan waktu untuk istirahat dan pengulangan kembali 

materi dengan mendengarkan musik,  

b. Peneliti mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS. 
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6. Verifikasi dan Pengecekan Keyakinan 

a. Peneliti mengarahkan siswa untuk menyampaikan apa yang mereka 

pelajari kepada orang lain (seperti, mengajari teman yang belum 

mengerti),  

b. peneliti mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman materi yang 

telah dipelajari, dan mengadakan kuis.   

7. Perayaan dan Integrasi 

a. Peneliti menganjurkan pada siswa untuk mengaflikasikan materi yang 

didapat pada orang lain,  

b. peneliti memberi  reward pada siswa yang berhasil dan mengadakan 

perayaan (seperti, membuat perlombaan antar kelas), 

c. peneliti menginformasikan pembelajaran berikutnya. 
 
 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Brain Based Learning 

Eric jensen menyatakan beberapa kelebihan dan kelemahan dari model 

pembelajaran  brain based learning yaitu; 

Beberapa kelebihan dari model pembelajaran brain based learning : 

a. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir 

siswa, 

b. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan,  

c. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa 

(active learning).  

Model pembelajaran ini mampu sebagai pendorong dan penguat siswa 

terhadap materi yang disampaikan. Melatih ketelitian dan ketepatan dalam 

menjawab dan mencari jawaban dalam lembar kerja. Dan tentu saja yang 
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ditekankan disini adalah dalam berpikir efektif, jawaban nama yang paling 

tepat. 

Sedangkan beberapa kekurangannya model pembelajaran brain based 

learning yaitu: 

a. Memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami 

(mempelajari) bagaimana otak kita bekerja dalam memahami suatu 

permasalahan, 

b. Memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek 

pembelajaran, 

c. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang baik bagi otak.  

Dalam penerapan brain based learning tersebut hendaknya bisa 

diselaraskan dengan semua langkah dalam pembelajaran brain based 

learning. 

 
4. Cara Menanggulangi Kekurangan Model Pembelajaran Brain Based 

Learning 

a. Memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dapat diatasi dengan cara 

guru harus benar-benar menyiapkan rencana pembelajarannya dan 

siswa harus siap dalam konsep awal prasarat pengetahuan.  

b. Memerlukan fasilitas yang memadai. Hal ini dapat diatasi dengan cara 

membuat alat peraga atau media sederhana yang dapat dibuat sendiri 

oleh siswa sesuai dengan konsep.  
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c. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran. Hal ini dapat diatasi dengan guru menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang nyaman dan semenarik mungkin. 

 
D. Model Pembelajaran Konvensional 

1. Pengertian Model Pembelajaran Konvensional 

Menurut Sanjaya (2008:177) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal. Model pembelajaran konvensional merupakan suatu cara 

penyampaian informasi dengan lisan kepada sejumlah pendengar. Kegiatan 

ini berpusat pada penceramah dan komunikasi yang searah. 

Pada model pembelajaran konvensional, siswa belajar lebih banyak 

mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas jika 

guru memberikan latihan soal-soal kepada siswa. Sistem konvensional 

merupakan sebuah sistem pengajaran yang biasa dilakukan dalam proses 

belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

demonstrasi. 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran konvensional adalah 

model pembelajaran yang berpusat pada guru dimana guru kurang melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadikan siswa lebih banyak 

menunggu sajian guru dari pada mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuan yang mereka butuhkan. Selain itu menjadikan siswa berperan 
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pasif ketika proses belajar mengajar berlangsung dan siswa cenderung 

menerima keputusan guru dalam pengajaran yang diberikan oleh guru. 

 
2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Konvensional  

Ciri-ciri model pembelajaran konvensional diantaranya sebagai berikut: 

a) Peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan 

sebagai penerima informasi secara pasif. 

b) Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 

c) Perilaku dibangun atas proses kebiasaan. 

d) Kemampuan diperoleh dari latihan. 

e) Tujuan akhir adalah penguasaan materi pembelajaran. 

f) Tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar 

dirinya, misalnya individu/peserta didik tidak melakukan sesuatu 

disebabkan takut hukuman. 

g) Kebenaran yang dimiliki  bersifat absolut dan final, oleh karena 

pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain. 

h) Keberhasilan pembelajaran biasanya hanya di ukur dari tes. 

i) Peserta didik lebih banyak belajar secara individual dengan 

menerima, mencatat dan menghafal materi pelajaran. 

j) Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran 

 
3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Konvensional 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional sebagai berikut (FTK, 2011:26): 
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a) Guru memberikan apersepsi terhadap siswa dan memberikan 

motivasi kepada siswa tentang materi yang diajarkan. 

b) Guru memberikan motivasi 

c) Guru menerangkan bahan ajar secara verbal 

d) Guru memberikan contoh-contoh 

e) Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaannya 

f) Guru memberikan tugas kepada siswa yang sesuai dengan materi dan 

contoh soal yang telah diberikan 

g) Guru mengkonfirmasi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa 

h) Guru menuntun siswa untuk menyimpulkan inti pelajaran 

i) Guru mengecek pengertian atau pemahaman siswa 

 
4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Konvensional 

a. Kelebihan 

1) Dapat menampung kelas yang berjumlah besar. 

2) Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara sistematis 

dengan penjelasan yang monoton. 

3) Guru dapat diberikan tekanan pada hal-hal tertentu misalnya rumus 

atau konsep yang dianggap penting. 

4) Dapat menutupi kekurangan karena ketidaktersediaan buku 

pelajaran atau alat-alat bantu sehingga tidak menghambat 

dilaksanakannya pelajaran. 
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b. Kelemahan  

1) Pelajaran berjalan monoton sehingga membosankan dan membuat 

siswa pasif karena kurangnya kesempatan yang diberikan. 

2) Siswa lebih terfokus membuat catatan. 

3) Siswa akan lebih cepat lupa. 

4) Pengetahuan dan kemampuan siswa hanya sebatas pengetahuan 

yang diberikan oleh guru. 

 
E. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil belajar   

Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan 

menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai 

pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang 

besar dalam rangka membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik 

dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. 

Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti 

setiap peserta didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, 

sebab hasil belajar yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai 

tujuannya. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang 

baik pula. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya 

hasil belajar yang baik. 

Menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. 
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Menurut Howart Kingsley (dalam Sujana, 2004:22) membagi tiga macam 

hasil belajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan 

pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita.  

Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013:5) bahwa hasil belajar diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkontruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.  

 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan, para pakar di bidang pendidikan dan psikologi 

mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, yang diketahui dapat mempengaruhi terhadap hasil belajar, para 

pelaksana maupun pelaku kegiatan belajar dapat memberikan intervensi 

positif untuk meningkatkan hasil belajar yang akan diperoleh.  Faktor yang 

bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 

3 faktor yaitu jasmani, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang bersumber dari luar diri 

siswa dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat.  
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3. Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan Aspek Kognitif, afektif dan 

Psikomotor 

Ketika seorang guru atau dosen dalam memberikan penilaian terhadap 

seseorang atau sekelompok peserta didik, ada 3 aspek penting yang harus 

dijadikan pertimbangan dalam menentukan hasil belajar. Menurut Kingsley 

(dalam Sudjana, 2009:22) membagi tiga macam hasil belajar, yaitu : (1) 

keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan pengertian; (3) sikap dan 

cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada 

pada kurikulum sekolah. Menurut Bloom ranah belajar terdiri dari tiga yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

a. Penilaian ranah kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual. Ranah kognitif ini meliputi 6 (enam) aspek yakni : 

1) Knowledge (pengetahuan atau ingatan); 

2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas); 

3) Application (menerapkan). 

4) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); 

5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru); 

6) Evaluation (menilai); 

Aspek pengetahuan dan pemahaman merupakan kognitif tingkat 

rendah, sedangkan aspek aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 
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b. Penilaian ranah afektif (affective domain) 

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap  dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa, sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya.  Bila seseorang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi, 

ciri-ciri belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Misalnya : perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 

motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar 

dan hubungan sosial.  Ranah afektif tediri dari 5 (lima) aspek yaitu :  

1) Receiving (sikap menerima); 

2) Responding (memberikan respon); 

3) Valuing (menilai); 

4) Organization (organisasi); 

5) Characterization (karakteristik) 

c. Penilaian ranah psikomotorik (psycomotor domain) 

Ranah pikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Ranah psikomotoris terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu : 

1) Perception (persepsi); 

2) Set (kesiapan); 

3) Guided Respon (gerakan terbimbing); 

4) Mechanism (gerakan terbiasa); 

5) Complex Over Respon (gerakan kompleks); 

6) Adaptation (penyesuaian); 

7) Originality (kreativitas). 



34 

 

Diantara ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Maka ranah kognitif 

paling banyak digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah. Hasil 

belajar ranah ini dapat diukur dari hasil tes yang diberikan di akhir 

pembelajaran. Dari hasil tes tersebut akan tampak sejauh mana peserta didik 

mengingat materi yang sudah disampaikan dan sejauh mana pemahaman 

mereka terhadap materi. 

 
4. Aspek Hasil Belajar 

Pada dasarnya, pengungkapan hasil belajar meliputi segenap aspek 

psikologis, dimana aspek tersebut berangsur berubah seiring dengan 

pengalaman dan proses belajar yang dijalani siswa. Adapun hasil belajar 

tersebut menurut para ahli sebagai berikut : menurut Gagne (dalam Fajri, 

2014:37) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan 

yang dibedakan menjadi lima aspek yaitu : informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap. Sedangkan 

menurut Bloom (dalam Fajri, 2014:40) menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan ke dalam tiga ranah yaitu : ranah kognitif, ranah 

afektif  dan ranah psikomotorik.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga ranah 

yang telah dipaparkan lebih mudah untuk diukur. Untuk mengungkapkan 

hasil belajar penulis mengklasifikasikan indikator sebagai petunjuk bahwa 

siswa telah berhasil meraih sebuah prestasi. Berikut KKO dari hasil belajar 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik : 
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Tabel 2.1. KKO Hasil Belajar 
No. Aspek Kompetensi KKO 

1. Kognitif Pengetahuan 
 
 
 
 
Pemahaman 
 
 
 
 
 
Penerapan 
 
 
 
Analisis 
 
 
Sintesis 
 
 
Evaluasi 

Menyebutkan, menuliskan, menyatakan, 
mengurutkan,mengidentifikasi, mendefinisikan, 
mencocokkan, memberi nama, memberi label, 
melukiskan. 
 
Menerjemahkan, mengubah, 
menggenaralisasikan, menguraikan, 
merumuskan kembali, merangkum, 
membedakan, mempertahankan, menyimpulkan, 
mengemukakan pendapat, dan menjelaskan. 
 
Mengoperasikan, menghasilkan, mengubah, 
mengatasi, menggunakan, menunjukkan, 
mempersiapkan, dan menghitung. 
 
Menguraikan, membagi-bagi, memilih, dan 
membedakan. 
 
Merancang, merumuskan, mengorganisasikan, 
menerapkan, memadukan, dan merencanakan. 
 
Mengkritisi, menafsirkan, mengadili, dan 
memberikan evaluasi 

2. Afektif Penerimaan 
 
 
Menanggapi 
 
 
Penanaman nilai 
 
 
Pengorganisasian 
 
 
Karakterisasi 

Mempercayai, memilih, mengikuti, bertanya dan 
mengalokasikan. 
 
Konfirmasi, menjawab, membaca, membantu, 
melaksanakan, melaporkan, dan menampilkan. 
 
Menginisiasi, mengundang , melibatkan, 
mengusulkan, dan melakukan. 
 
Memverifikasi, menyusun, menyatukan, 
menghubungkan, dan mempengaruhi. 
 
Menggunakan nilai-nilai sebagaipandangan 
hidup, mempertahankan nilai-nilai yang sudah 
diyakini. 

3. Psikomotorik Pengamatan 
 
 
 
Peniruan 
 
 
 
Pembiasaan 
 
 
Penyesuaian 
 

Mengamati proses, memberi perhatian pada 
tahap-tahap sebuah perbuatan, memberi 
perhatian pada setiap artikulasi. 
 
Melatih, mengubah, membongkar sebuah 
struktur, membangun kembali sebuah struktur, 
dan menggunakan sebuah model. 
 
Membiasakan perilaku yang sudah dibentuknya 
mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten. 
 
Menyesuaikan model, mengembangkan model, 
dan menerapkan model. 

Dari penjelasan beberapa KKO hasil belajar diatas, yang akan diterapkan 

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar rana kognitif. 
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Karena ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan 

dan analisis yang telah dilaksanakan oleh guru disekolah SMP N 2 Cengal 

OKI.  Hasil belajar ranah ini dapat diukur dari hasil tes yang diberikan di 

akhir pembelajaran. Dari hasil tes tersebut akan tampak sejauh mana peserta 

didik mengingat materi yang sudah disampaikan dan sejauh mana 

pemahaman mereka terhadap materi. 

 
F. Kajian Materi Teorema Pythagoras 

Tabel 2.2. SK dan KD 
SK KD Indikator 

Menggunakan 
Teorema 
Pythagoras dalam 
pemecahan 
masalah 

Menggunakan Teorema 
Pythagoras untuk menentukan 
panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 

Siswa dapat 
menemukan Teorema 
Pythagoras 
Siswa dapat 
menghitung panjang 
sisi segitiga siku-siku 
jika dua sisi lain 
diketahui 

 
1. Pengertian Teorema Pythagoras 

"Teorema Pythagoras" dinamakan oleh ahli matematika Yunani kuno 

yaitu Pythagoras, yang dianggap sebagai orang yang pertama kali 

memberikan bukti teorema ini. Akan tetapi, banyak orang yang percaya 

bahwa terdapat hubungan khusus antara sisi dari sebuah segi tiga siku-siku 

jauh sebelum Pythagoras menemukannya. 

 
 

 
 

 Gambar 2.1 
Teorema pythagoras memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai 

bidang yang berkaitan dengan matematika. Misalnya, untuk membentuk dasar 

trigonometri dan bentuk aritmatika, di mana bentuk ini menggabungkan 
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geometri dan aljabar. Teorema ini adalah sebuah hubungan dalam Geometri 

Euclides di antara tiga sisi dari segi tiga siku-siku. Hal ini menyatakan bahwa 

'Jumlah dari persegi yang dibentuk dari panjang dua sisi siku-sikunya akan 

sama dengan jumlah persegi yang dibentuk dari panjang hipotenusa-nya'. 

Secara matematis, teorema ini biasanya ditulis sebagai : a2 + b2 = c2 , di mana 

a dan b mewakili panjang dari dua sisi lain dari segitiga siku-siku dan c 

mewakili panjang dari hipotenusanya (sisi miring). 

a. Luas Persegi dan Luas Segitiga Siku-siku 

Perhatikan gambar dibawah ini 

 
 

Gambar 2.2 

Pada gambar tersebut tampak sebuah persegi ABCD yang panjang 

sisinya � satuan panjang. 

Luas persegi ABCD = ���� � ���� 

Miasl : L = luas persegi ABCD 

       S = sisi 

Maka : � � � � � 

            � � �����	�
	�	�� 

Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini 

 
 
 
 

Gambar 2.3 
 

Pada gambar tersebut tampak sebuah persegi panjang PQRS yang 

panjangnya  dan lebarnya � satuan. Diagonal QS membagi Persegi panjang 
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PQRS menjadi dua buah segitiga siku-siku, yaitu ∆��� dan  ∆���. Luas 

persegi panjang PQRS sama dengan jumlah luas  ∆��� dan  ∆���. Adapuan 

luas ∆��� sama dengan luas  ∆���, sehingga diperoleh 

 �	��	∆��� � �	��	∆	��� 

                       �
�

�
� �	��	������	�
��
�	���� 

Karena persegi panajng PQRS berukuran panjang  dan lebar �, luas 

∆	��� �
�

�
�  � � atau  

�	��	��������	���	 � ���	 �
1

2
� ���� � ��
��� 

Luas persegi dan luas segitiga siku-siku sangat bermanfaat dalam 

menemukan teorema Pythagoras. 

b. Menemukan Teorema Pythagoras 

Untuk menemukan teorema Pythagoras lakukan kegiatan berikut. 

Apabilah dua potong kertas berbentuk persegi berukuran (b + c) cm seperti 

tampak pada gambar dibawah ini. Kita akan menemukan hubungan antara 

besarnya a, b, dan c. 

  

 
 

 
Gambar 2.4 

Gambar (i) menunjukkan persegi ABCD berukuran (b + c) cm. pada 

keempat sudutnya dapat dibuat empat segitiga siku-siku dengan panjang sisi 

siku-sikunya � cm dan c cm.  
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Dari gambar (i) tampak bahwa luas persegi ABCD sama dengan luas 

persegi (luas daerah yang tidak diarsir) ditambah luas empat segitiga siku-

siku (luas daerah yang diarsir), sehingga diperoleh  

Luas daerah yang diarsir = luas empatsegitiga siku-siku 

                                    � 4 �
�

�
� � � � 

                                                     � 2�� 

Dan luas daerah yang tidak diarsir = luas persegi  PQRS  

� � � � ��  

Lalu susun ulang masing-masing segitiga siku-siku sehingga menjadi 

persegi EFGH berukuran (b + c) cm seperti tampak pada gambar (ii).  

  
Gambar 2.5 

 
Dari gambar (ii) tampak bahwa luas persegi EFGH sama dengan luas 

persegi (luas daerah yang tidak diarsir) ditambah luas empat segitiga siku-

siku (luas daerah yang tidak diarsir), sehingga diperoleh 

Luas daerah yang diarsir = luas dua persegi panjang 

    � 2 � � � � 

   � 2	��	 

Luas daerah yang tidak diarsir = luas persegi KMGN + luas persegi OFML 

� �� � � ! �� � � � �� ! �� 

 Dari gambar (i) dan (ii) tampak bahwa ukuran persegi ABCD = ukuran 

persegi EFGH, sehingga diperoleh  
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Luas persegi ABCD = luas persegi EFGH 

2�� ! �� � 2�� ! �� ! �� 

�� � �� ! �� 

Kesimpulan diatas jika digambarkan akan tampak seperti pada gambar 

(iii) dibawah ini 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 
 

Luas daerah persegi yang panjang sisinya miring pada segitiga siku-siku 

sama dengan jumlah luas daerah persegi yang panjang sisinya adalah sisi 

siku-siku segitiga tersebut. 

Kesimpulan tersebut selanjutnya dikenal dengan teorema Pythagoras. 

Teorema Pythagoras tersebut dapat dirumuskan seperti berikut. 

Untuk setian segitiga siku-siku, berlaku kuadrat panjang sisi miring sama 

dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. 

Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring, sedangkan 

b dan c panjang sisi siku-sikunya maka berlaku  

 �� � �� ! �� 

 
 
 

Gambar 2.7 
Pernyataan diatas jika diubah ke bentuk pengurangan menjadi  

�� � �� � ��	���		�� � �� � �� 
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Contoh : 

1) Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.8 

Nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada 

gambar di atas. 

Penyelesaian: 

Segitiga di atas merupakan adalah segitiga siku-siku, maka berlaku 

teorema Pythagoras, yaitu kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah 

kuadrat sisi siku-sikunya, sehingga berlaku: 

z2 = x2 + y2 

x2 = z2 – y2 

y2 = z2 – x2 

2) Perhatikan gambar ∆PRS di bawah ini. 

 

 
 
 

Gambar 2.9 
 

Segitiga PRS di atas merupakakan gabungan dari dua segitiga siku-siku 

PQS dan QRS. Tentukan rumus Pythagoras untuk menghitung: 

a. panjang sisi a,  

b. panjang sisi d, 

c. panjang sisi t. 
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Penyelesaian: 

a. Perhatikan segitiga PQS. Dari segitiga tersebut diperoleh: 

a2 = d2 – t2 

a = √(d2 – t2) 

b. Perhatikan segitiga PQS. Dari segitiga tersebut diperoleh: 

d2 = a2 + t2 

d = √(a2 + t2) 

c. Khusus untuk nilai t, dapat diperoleh dari dua segitiga dua segitiga siku-

siku PQS dan QRS. Sekarang perhatikan segitiga PQR, dari segitiga 

tersebut diperoleh: 

t2 = d2 – a2 

t = √(d2 – a2) 

Sekarang perhatikan segitiga QRS, dari segitiga tersebut diperoleh: 

t2 = c2 – b2 

t = √(c2 – b2) 

c. Menemukan teorema Pythagoras untuk Menghitung Panjang Salah 

Satu Sisi Segitiga Siku-Siku jika Kedua Sisi Lain Diketahui 

Dengan menggunakan teorema pythagoras kita dapat menghitung 

panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi lain 

diketahui. Masih ingatkah Anda dengan rumus Phytagoras? Bagaimanakah 

mencari sisi a, b, dan c pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.10 
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Gambar di atas merupakan segitiga siku-siku, maka akan berlaku 

teorema phyagoras. Di mana teorema phytagoras menyatakan bahwa pada 

setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi 

siku-sikunya (silahkan baca: cara membuktikan teorema Phytagoras). Maka 

pada gambar di atas akan berlaku rumus: 

a = √(c2 – b2) 

b = √(c2 – a2) 

c = √(a2 + b2) 

Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang penerapan teorema 

phytagoras untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisinya 

sudah diketahui, silahkan simak contoh soal di bawah ini. 

Contoh : 

Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 24 cm dan BC = 10 

cm. Hitunglah panjang AC. 

Penyelesaian: 

Pernyataan di atas jika digambarkan akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 
Gambar 2.11 

 
Dengan menggunakan teorema Pythagoras berlaku 

AC2 = AB2 + BC2 

AC2 = 242 + 102 

AC2 = 576 + 100 
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AC2 = 676 

AC = √676 

AC = 26 

Jadi, panjang AC adalah 26 cm. 

 
G. Kajian Pembelajaran Teorema Pythagoras dengan Model Pembelajaran 

Brain Based Learning 

Dalam pembelajaran teorema pythagoras dengan model pembelajaran 

brain based learning peneliti dapat merumuskan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Langkah-langkah Pembelajaran BBL 
Langkah Pembelajaran BBL 

(brain based learning) 

Aktivitas Pembelajaran 

1. Pra-Pemaparan Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peneliti 

membuat peta konsep atau ulasan tentang topik 

pembelajaran yang mencakup pokok-pokok inti dari materi 

yang akan dibahas sesuai kompetensi, yaitu dengan 

memajang materi di dalam   kelas, peneliti mengarahkan 

siswa untuk menyediakan air minum yang cukup untuk 

mendorong nutrisi otak yang baik, peneliti menciptakan 

lingkungan yang benar-benar menarik dengan 

menempelkan gambar-gambar bangun datar (yaitu, 

persegi, persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat) di 

dinding kelas sebagai media untuk siswa mengingat unsur-

unsur bangun datar, dan peneliti mengarahkan siswa untuk 

menentukan sasaran sendiri dengan membuat rangkuman 

materi yang akan dipelajari dan mendiskusikan sasaran 

kelas untuk tiap unit. 

2. Persiapan  Peneliti memotivasi siswa untuk memberikan pengalaman 

yang konkret atau nyata (yaitu, membuat gambar bangun 

datar persegi, persegi panjang dan segitiga), peneliti 

menjelaskan materi sebelumnya agar siswa merasa materi 

yang akan dipelajari terhubung dengan materi sebelumnya. 
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3. Inisiasi dan Akuisisi  Peneliti membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

peneliti memberikan pengalaman yang nyata (yaitu, 

mengarahkan siswa untuk memperlihatkan gambar yang 

dibuat),  siswa mengerjakan tugas dalam kelompok dan 

berdiskusi. 

4. Elaborasi  Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

tanya jawab tentang materi sebelumnya, peneliti 

mengarahkan siswa untuk menjelaskan hasil kerja 

kelompok mereka kedepan kelas. 

5. Inkubasi dan 

Memasukkan Memori 

Peneliti memberikan waktu untuk istirahat dan 

pengulangan kembali materi dengan mendengarkan 

murotal, peneliti mengarahkan siswa untuk mengerjakan 

LKS.  

6. Verifikasi dan 

Pengecekan Keyakinan 

Peneliti mengarahkan siswa untuk menyampaikan apa 

yang mereka pelajari kepada orang lain (seperti, mengajari 

teman yang belum mengerti), peneliti mengarahkan siswa 

untuk membuat rangkuman materi yang telah dipelajari, 

dan mengerjakan soal di depan kelas. 

7. Perayaan dan Itegrasi Peneliti menganjurkan pada siswa untuk mengaflikasikan 

materi yang didapat pada orang lain, peneliti memberi  

reward pada siswa yang berhasil dan mengadakan 

perayaan (seperti, bersorak dan bertepuk tangan bersama), 

dan peneliti menginformasikan pembelajaran berikutnya. 

Dari langkah-langkah diatas kajian materi pembelajaran teorema 

pythagoras dengan model pembelajaran brain based learning dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pra-pemaparan  

Sebelum memasuki pembelajaran peneliti menginformasikan pada siswa 

bahwa konsep materi yang akan di pelajari telah di pajang di papan tulis. 

Peneliti berharap agar siswa tetarik untuk mempelajarin materinya, dan untuk 

membantu siswa membangun peta konseptual yang lebih baik. Berikut 

diuraikan peta konsep untuk yang akan dipelajari.  

 



46 

 

               PETA KONSEP 

 

 

Mempelajari  

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.12 

Sebelum pembelajaran dimulai peneliti menganjurkan pada siswa untuk 

menyediakan air minum yang cukup agar dapat mendorong nutrisi otak yang 

baik, menciptakan lingkungan yang benar-benar menarik dengan 

menempelkan gambar-gambar bangun datar (yaitu, persegi, persegi panjang, 

segitiga, dan belah ketupat) di dinding kelas sebagai media untuk siswa 

mengingat unsur-unsur bangun datar dan mengarahkan siswa untuk 

menentukan sasaran dengan membuat rangkuman berdasarkan peta konsep 

dan mendiskusikan sasaran agar mereka bisa mengarahkan pembelajaran 

sendiri, dan menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

serta model yang digunakan yaitu model pembelajar brain based learning. 

2. Persiapan  

Sebelum memasuki materi, peneliti memotivasi siswa untuk membuat 

gambar bangun datar (yaitu, persegi, persegi panjang, segi tiga, belah ketupat) 

Teorema Pythagoras 

Pengertian teorema 
pythagoras 

Menemukan 
TeoremaPythagoras 

Luas Persegi dan Luas 
Segitiga siku-siku 

Menghitung Sisi 
Segitiga Siku-

siku Jika Kedua 
Sisi di Ketahui 
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dan mengarahkan siswa bahwa untuk bisa menemukan dalil atau teorema 

phytagoras kita harus paham dengan konsep-konsep dasar yang sangat 

mendukung dalam pembuktian teorema tersebut. Adapun materi atau konsep 

dasar tersebut adalah materi kuadrat bilangan, perkalian bentuk aljabar 

dengan bentuk aljabar, akar kuadrat bilangan, luas daerah persegi, dan luas 

daerah segitiga. Setelah itu guru mengingatkan kembali pada siswa tentang 

materi sebelumnya yaitu materi luas persegi dan luas segitiga siku-siku. 

a. Luas Persegi dan Luas Segitiga Siku-siku 

Perhatikan gambar dibawah ini 

 

 
 

Gambar 2.13 
 

Pada gambar tersebut tampak sebuah persegi ABCD yang panjang 

sisinya � satuan panjang. 

Luas persegi ABCD = ���� � ���� 

                           � � � � � 

                           � � �����	�
	�	�� 

Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini 

 

 

Gambar 2.14 

Pada gambar tersebut tampak sebuah persegi panjang PQRS yang 

panjangnya  dan lebarnya � satuan. Diagonal QS membagi Persegi panjang 

PQRS menjadi dua buah segitiga siku-siku, yaitu ∆��� dan  ∆���. Luas 
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persegi panjang PQRS sama dengan jumlah luas  ∆��� dan  ∆���. Adapuan 

luas ∆��� sama dengan luas  ∆���, sehingga diperoleh 

 �	��	∆��� = �	��	∆	��� 

                       =
�

�
× �	��	������	�
��
�	���� 

Karena persegi panjang PQRS berukuran panjang  dan lebar �, luas 

∆	��� =
�

�
×  × � atau  

�	��	��������	���	 − ���	 =
1

2
× ���� × ��
��� 

3 Inisiasi dan Akuisisi 

Sebelum melanjutkan materi peneliti membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok dimana tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang dengan komposisi 

kemampuan siswa kurang , sedang, pandai dan peneliti mengingatkan bahwa 

kita telah mempelajari luas persegi dan luas segitiga siku-siku, dan penliti 

mengarahkan siswa untuk memperlihatkan gambar yang mereka buat dari 

gambar tersebut kita dapat memanfaatkan untuk menemukan teorema 

pythagoras. 

b. Menemukan Teorema Pythagoras 

Untuk menemukan teorema pythagoras peneliti mengarahkan siswa 

untuk lakukan kegiatan berikut.  

1) Ambil dua buah potong kertas yang berbentuk persegi  berukuran (b + c) 

cm, kertas pertama diberi nama persegi ABCD dan kertas kedua diberi 

nama EFGH. 
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2) Pada kertas pertama (persegi ABCD) kita adapat membuat persegi 

didalamnya yaitu persegi PQRS dengan membentuk 4 segitiga siku-siku 

pada sudutnya dengan panjang b cm dan c cm. 

3) Guntinglah persegi tersebut setelah itu didapat 4 buah segitiga siku-siku 

dan 1 persegi PQRS. 

4) Misalkan panjang sisi persegi PQRS adalah a cm. perhatika luas persegi 

ABCD, luas persegi (luas daerah yang tidak diarsir) dan luas empat 

segitiga siku-siku (luas daerah yang diarsir). Tentukan luas daerah yang 

diarsir dan luas daerah yang tidak diarsir! 

5) Susunlah 4 segitiga siku-siku pada dua buah sudut persegi EFGH 

sedemikian sehingga membentuk persegi panjang berukuran (b � c) cm, 

seperti tampak  pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.15 

Dari gambar (ii) perhatikan luas persegi EFGH, luas persegi (luas daerah 

yang tidak diarsir) dan luas empat segitiga siku-siku (luas daerah yang 

diarsir). Tentukan luas daerah yang diarsir dan luas daerah yang tidak diarsir 

(luas persegi KMGN dan luas persegi OFML). 

Dari gambar (i) dan (ii) tampak bahwa ukuran persegi ABCD = ukuran 

persegi EFGH, sehingga diperoleh  

Luas persegi ABCD = luas persegi EFGH 

                 2�� ! �� � 2�� ! �� ! �� 
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                            �� � �� ! �� 

Dapatkah kalian menyimpulkan teorema pythagoranya ?  

Misal ∆ ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring, 

sedangkan b dan c panjang sisi siku-sikunya. Sebutkan teorema pythagoras 

yang berlaku pada ∆ ABC tersebut!  

Setelah itu perhatikan contoh dibawah ini. 

Contoh : 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.16 

Nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di 

atas. 

Penyelesaian: 

Segitiga di atas merupakan adalah segitiga siku-siku, maka berlaku 

teorema Pythagoras, yaitu kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah 

kuadrat sisi siku-sikunya, sehingga berlaku: 

z2 = x2 + y2 

x2 = z2 – y2 

y2 = z2 – x2  

setelah menjelaskan tentang menemukan teorema pythagoras peneliti 

mengarahkan siswa untuk  memperhatikan menemukan teorema pythagoras 

untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi 

lain diketahui sebagai berikut. 
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c. Menemukan teorema Pythagoras untuk Menghitung Panjang Salah 

Satu Sisi Segitiga Siku-Siku jika Kedua Sisi Lain Diketahui 

Dengan menggunakan teorema pythagoras kita dapat menghitung 

panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi lain 

diketahui. Masih ingatkah Anda dengan rumus Phytagoras? Bagaimanakah 

mencari sisi a, b, dan c pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.17 

Gambar di atas merupakan segitiga siku-siku, maka akan berlaku 

teorema phyagoras. Di mana teorema phytagoras menyatakan bahwa pada 

setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi 

siku-sikunya (silahkan baca: cara membuktikan teorema Phytagoras). Maka 

pada gambar di atas akan berlaku rumus: 

a = √(c2 – b2) 

b = √(c2 – a2) 

c = √(a2 + b2) 

Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang penerapan teorema 

phytagoras untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisinya 

sudah diketahui, silahkan simak contoh soal di bawah ini. 

Contoh : 

Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB = 24 cm dan BC = 10 

cm. Hitunglah panjang AC. 

Penyelesaian: 
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Pernyataan di atas jika digambarkan akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. 

 
 
 

Gambar 2.18 
 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras berlaku 

AC2 = AB2 + BC2 

AC2 = 242 + 102 

AC2 = 576 + 100 

AC2 = 676 

AC = √676 

AC = 26 

Jadi, panjang AC adalah 26 cm. 

Setelah itu peneliti mengarahkan siswa untuk membuat contoh yang lain, 

kemudian peneliti memberi tahu materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

4 Elaborasi 

Setelah itu, peneliti mengarahkan siswa untuk tanya jawab tentang 

kegiatan sebelumnya, setelah siswa melakukan diskusi kelas. Disini peneliti 

bertindak sebagai moderator dalam berjalannya diskusi dan fasilitator pada 

saat siswa tidak dapat menjawab, peneliti akan memberi pengarahan untuk 

jawaban pertanyaan dalam diskusi, dan untuk menyepakati gagasan yang 

benar. Setelah melaksanakan diskusi peneliti memberikan waktu pada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 
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5 Inkubasi dan Memasukan Memori 

Peneliti menyediakan waktu untuk siswa istirahat, perenungan tanpa 

bimbingan, dan pengulangan kembali materi dengan mendengarkan murotal, 

kemudian peneliti membagikan LKS yang harus dikerjakan dalam kelompok, 

mengingatkan setiap kelompok harus bekerja sama untuk menyelesaiakan 

pertanyaan dalam LKS. 

6 Verifikasi  dan Pengecekan Keyakinan  

Setelah memberikan waktu untuk perenungan dan pengulangan materi 

peneliti membantu siswa menyiapkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang 

berkaitan dengan materi yang telah dipelajari (seperti, mengajari teman yang 

belum mengerti). Peneliti mengarahkan siswa untuk membuat karangan 

singkat tentang pembelajaran yang telah dipelajari, dan mengerjakan soal di 

depan kelas. 

7 Perayaan dan Integrasi 

Diakhir pembelajaran peneliti menganjurkan kepada siswa untuk 

mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan bisa 

menyampaikan informasi yang didapat pada orang lain. Peneliti memberikan 

reward pada siswa yang berprestasi agar memotivasi siswa yang lain 

berprestasi, setelah itu peneliti menginformasikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya dan mengadakan perayaan dengan bersorak dan bertepuk tangan 

bersama. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Dalam penelitian ini penulis merujuk dari beberapa hasil penelitian 

terdahulu, diantaranya adalah : 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry Soeprianto (2012) yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Brain Based Learning dengan 

Memggunakan Permainan Rangking Satu Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII SMP N 14 Mataram” dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian diperoleh data bahwa penerapan pembelajaran 

berbasis kemampuan otak memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan thitung yang diperoleh yaitu sebesar 5,24 > 

ttabel sebesar 2,02 pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 58. Selain itu, 

aktivitas belajar siswa meningkat setelah pembelajran berbasis otak 

dengan menggunakan permainan ranking satu diterapkan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Misbahudholam (2012) 

yang berjudul “Pengaruh pembelajaran berbasis kemampuan otak terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas XI-IPS MA Ahlusunnah 

Waljamaah Ambunten Sumenep” dapat disimpulkan bahwa menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hasil analisis data memperoleh hasil bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi geografi dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis kemampuan otak memiliki rata-rata nilai lebih tinggi di-

bandingkan dengan tanpa menggunakan pembelajaran berbasis 

kemampuan otak. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (gain score) siswa 
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pada kelas eksperimen sebesar 22,87 sedangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pada kelas kontrol sebesar 13,71. Hasil uji statistik yang 

diterapkan dalam penelitian ini diperoleh nilai probabilitas yaitu 0,000. 

Nilai probabilitas yang menunjukkan 0,000 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anizah Mahardika (2012) yang 

berjudul “Implementasi Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak (Brain 

Based Learning) Untuk Meningkatkan Kemampuan berpikir Tingkat 

Tinggi (Higher Order Thinking) dan Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas X 

– 2 SMAN 1 Puncu Kediri” dapat disimpulkan bahwa menunjukkan (1) 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kemampuan otak oleh guru mengalami 

peningkatan sebesar 10,2% dari 85% pada siklus I menjadi 95,2% pada 

siklus II, sedangkan oleh siswa mengalami peningkatan sebesar 16,6% dari 

73,7% pada siklus I menjadi 90,5% pada siklus II, (2) kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa mengalami peningkatan pada observasi awal ada 3 

siswa yang bertanya dan menjawab sedangkan pada siklus I ada 8 siswa 

dan 9 siswa pada siklus II kemudian untuk persentase tiap siklus 

meningkat sebesar 27,8% dari 50 % pada siklus I menjadi 77,8% , (3) 

prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari awal observasi nilai rata 

– rata yang diperoleh sebesar 65 dengan 11 siswa yang tidak lulus KKM 

sedangkan pada siklus meningkat sebesar 3,67 dari nilai rata – rata 77,9 

pada siklus I menjadi 81,57 pada siklus II, yakni siswa yang tidak lulus 

KKM pada siklus I ada 9 siswa sedangkan pada siklus II ada 3 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti akan mencoba 

melakukan penelitian dengan model pembelajaran Brain Based Learning 
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terhadap hasil belajar matematika siswa dengan judul penelitian “Pengaruh 

Model Pembelajajaran Brain Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Cengal OKI ”. Dengan harapan 

mendapatkan hasil yang sama baiknya atau lebih baik dari penelitian 

sebelumnya. 

Berikut akan disajikan tabel perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu : 

Tabel 2.4. Jenis Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Jenis 

Penelitian 
Model/Metode/ 

Strategi Pembelajaran 
Materi 

Penelitian 

1. Tika 

Herlina 

2014 

(akan diteliti) 

Kuantitatif 

Eksperimen 

Pengaruh  model Brain 

Based Learning 

tehadap hasil belajar 

Teorema 

pythagoras 

di  kelas 

VIII SMP 

2. Harry 

Soeprianto 

2012 

(sudah diteliti) 

Kuantitatif 

Eksperimen 

Pengaruh Penerapan 

Pembelajaran Brain 

Based Learning dengan 

menggunakan 

permainan rangking 

satu terhadap prestasi 

belajar 

Matematik

a di kelas 

VII SMP 

3. Muhamma

d 

Misbahudh

olam 

2013 

(sudah diteliti) 

Kuantitatif 

Eksperimen 

Semu 

Pengaruh pembelajaran 

berbasis kemampuan 

otak terhadap 

kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa 

Geografi di  

kelas XI-

IPS MA 

4. Anizah 

Mahardika 

2011 

(sudah diteliti) 

Penelitian  

Tindakan  

Kelas (PTK)  

 

Implementasi 

Pembelajaran Berbasis 

Kemampuan Otak 

untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan 

prestasi belajar 

Fisika di 

Kelas X – 

2 SMA 
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I. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat penyataan (Sugiyono, 2010:96). Dikatakan sementara Karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Maka Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Ada Pengaruh Penggunaan 

Model Pembelajaran Berbasis-Otak (Brain-Based Learning) Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 

Cengal. 


