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PEMBAHASAN 

  

A. Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning Terhadap Minat Belajar 

Matematika. 

Pada penelitian ini data yang terkumpul dari nilai angket yang dibagikan ke kelas 

eksperimen yaitu VIII D atau kelas kontrol VIII C di SMP Negeri 3 Bandung yang telah 

diberikan perlakuan berbeda dalam model pembelajaran. Untuk kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan memberikan model pembelajaran brain based learning dan 

kelas kontrol diberikan metode ceramah. Setelah data dianalisis berdasarkan tabel 4.15 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa 0,015   0,05. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya pengaruh model pembelajaran brain based 

learning terhadap minat belajar matematika siswa materi luas permukaan kubus dan 

balok kelas VIII SMP Negeri 3 Bandung. 

Hasil dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, yaitumenunjukkan bahwa: 1) peningkatan kemampuan koneksi dan 

berpikir kritis matematis siswa melalui brain based learning lebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran langsung; 2) secara keseluruhan motivasi belajar dan respon 

siswa yang mendapat pembelajaran matematika melalui brain based learning, 

menunjukkan sikap yang positif.
1
 

Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar 

terhadap pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. 
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Kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang 

memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat lagi, dan akhirnya mencapai prestasi 

yang di inginkan.
2
 

Dalam model pembelajaran brain based learning ini, peneliti mengambil materi luas 

permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berbentuk kubus dan balok 

yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini siswa diajarkan untuk 

mencari rumus luas permukaan kubus dan balok melalui alat peraga tersebut. Siswa 

merasa antusias dalam pembelajaran tersebut karena dalam setiap pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru sebelumnya menggunakan ceramah sehingga saat siswa diberikan 

suatu inovasi baru menggunakan model pembelajaran brain based learning yang 

melibatkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran sehingga 

menjadi aktif baik dalam berdiskusi ataupun memecahkan suatu permasalahan sehingga 

siswa merasa tertantang dan siswa merasa senang maupun  tertarik dalam belajar. 

Menurut Djaali terdapat empat indikator pada minat belajar siswa, yaitu
3
: 

1) Perasaan senang yaitu dalam pembelajaran dengan menggunakan model brain 

based learningini siswa merasa senang dan antusias untuk belajar dan 

mengerjakan tugas dari guru 

2) Ketertarikan siswa yaitu siswa merasa tertarik dalam pembelajaran tersebut dan 

muncul rasa keingintahuan terhadap materi luas permukaan kubus dan balok 

3) Perhatian siswa yaitu saat pembelajaran berlangsung siswa konsentrasi 

mendengarkan penjelasan guru  
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4) Keterlibatan siswa yaitu dimulai dari timbulnya rasa ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini siswa mengerjakan tugas individu dan kelompok 

yang diberikan oleh guru. 

Hal tersebut sejalan dengan kajian teori, bahwa implementasi brain based learning 

dalam pembelajaran matematika dapat menimbulkan minat belajar yang positif bagi 

siswa, karena pembelajaran ini tidak mengharuskan siswa untuk belajar, melainkan 

menanamkan kecintaan untuk belajar pada siswa, sehingga siswa dengan sendirinya akan 

merasa membutuhkan belajar. Disamping itu, strategi dalam brain based learning yaitu 

dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan disesuaikan dengan 

cara otak bekerja secara alamiah untuk belajar, dapat meningkatkan minat siswa untuk 

belajar matematika. 

B. Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Matematika. 

Pada penelitian ini data yang terkumpul dari nilai hasil tes yang diberikan ke kelas 

eksperimen yaitu VIII D atau kelas kontrol VIII C di SMP Negeri 3 Bandung yang telah 

diberikan perlakuan berbeda dalam model pembelajaran. Untuk kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan memberikan model pembelajaran brain based learning dan 

kelas kontrol diberikan metode ceramah. Setelah data dianalisis berdasarkan tabel 4.15 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa 0,033   0,05. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya pengaruh model pembelajaran brain based 

learning terhadap hasil belajar matematika siswa materi luas permukaan kubus dan balok 

kelas VIII SMP Negeri 3 Bandung. 

Hasil dalam penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian pertama menyimpulkan bahwa model 



pembelajaran berbasis otak berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa V 

SD Negeri di Desa Sinabun.
4
 Penelitian kedua menyatakan bahwa  Implementasi model 

BBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 16,80% (dari nilai rata-rata siklus I 67,22 dengan 

kategori cukup menjadi 78,52 dengan kategori baik.
5
 Penelitian yang ketiga menyatakan 

bahwa ada pengaruh positif model brain based learning terhadap hasil belajar siswa.
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Dengan melihat hasil perhitungan manual ataupun output SPSS 16.0 dan didukung 

oleh penelitian terdahulu ini menyimpulkan adanya pengaruh model pembelajaran brain 

based learning terhadap hasil belajar matematika siswa. Pada pembelajaran berbasis 

kemampuan otak ini tidak terfokus pada keterurutan, tetapi lebih mengutamakan pada 

kesenangan dan kecintaan siswa akan belajar, sehingga siswa dapat dengan mudah 

menyerap materi yang sedang dipelajari.
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Didalam proses pembelajaran ini, siswa mencari dan menemukan hasil dari suatu 

permasalahan dengan sendirinya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi 

siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Akyurek yang menyatakan bahwa brain 

based learning adalah pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada struktur dan fungsi 

otak manusia. Berbeda dari metode kurikulum saat ini, pembelajaran berbasis otak 

menekankan pembelajaran bermakna bukan sekedar menghapal.
8
 Sehingga siswa dapat 
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menerima apa yang disampaikan oleh guru dengan baik dan hasil belajar pun tercapai 

secara maksimal. 

C. Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning Terhadap Minat Dan 

Hasil Belajar Matematika. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan uji homogenitas matriks 

varian/kovarian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,417.Berdasarkan ktiteria yang telah 

ditentukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bersifat homogen yaitu tidak ada perbedaan 

matrik varian pada minat dan hasil belajar siswa kelas VIII C dan VIII D. 

Berdasarkan hasil analisis data Tabel 4.15 Multivariate Test diperoleh nilai 

signifikansi untuk Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace dan Roy’s Largest 

Root sebesar 0,016. Jadi nilai Sig.   0,05 yaitu 0,016   0,05 sehingga Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran brain based 

learning terhadap minat dan hasil belajar siswa materi luas permukaan kubus dan balok 

kelas VIII SMP Negeri 3 Bandung. 

Hasil dalam penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, 

yaitu dapat dikatakan bahwa penerapan brain based learning dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar siswa.
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Model Brain Based Learning adalah model di mana guru membelajarakan kepada 

siswa dengan cara menyelaraskan otak yang didesain secara alami untuk belajar dan 

menggunakannya dengan optimal.
10

Dengan konsep itu belajar menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 
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mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa perlu mengerti apa 

makna belajar, apa manfaatnya dalam status mereka, dan bagaimana mencapainya. 

Dengan begitu siswa memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal 

untuk hidupnya nanti.Dalam upaya itu, siswa memerlukan guru sebagai pengarah dan 

pembimbing.Dalam model ini tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya.Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi yang dapat 

mengoptimalkan kinerja otak siswa sehingga siswa dapat memakna pembelajaran dari 

pada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai suatu tim yang bekerja 

sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa tersebut. Begitulah peran guru 

dalam kelas yang dikelola dengan model pembelajaran berbasis otak. 

 


