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ABSTRAK 

 

Handayani, Hasanah Ratri. 2016. Pengaruh Strategi Brain Based Learning 

pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup terhadap Keterampilan Berpikir 

Kritis Siswa. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dr. Siti Alimah, M.Pd. dan 

Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si. 

 

 

Materi klasifikasi makhluk hidup menuntut siswa berpikir kritis dalam 

mengidentifikasi organisme kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-

ciri yang dimiliknya, serta membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom. 

Pembelajaran di SMP Eka Sakti Semarang lebih sering menerapkan metode 

ceramah. Pemanfaatan objek nyata juga kurang optimal selama pembelajaran. 

Selain itu, siswa kurang dilatih untuk menyelesaikan soal-soal berpikir tingkat 

tinggi karena soal ulangan yang diberikan siswa sebagian besar hanya mencapai 

ranah kognitif mengingat (C1) dan memahami (C2). Brain based learning 

merupakan pembelajaran dengan melibatkan strategi yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pemahaman tentang otak. Penelitian ini bertujuan menguji 

pengaruh strategi brain based learning pada materi klasifikasi makhluk hidup 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Eka Sakti Semarang pada 

semester gasal dengan desain non-equivalent control group design. Populasi 

penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas VII. Sampel yang digunakan yaitu 

kelas VII Bahasa dan VII Bhinneka dengan teknik pengambilan purposive 

sampling.  Data yang diperoleh berupa hasil tes keterampilan berpikir kritis, nilai 

afektif, nilai psikomotorik, tanggapan siswa dan guru terhadap strategi brain 

based learning. Penelitian ini dinyatakan berpengaruh apabila terdapat perbedaan 

yang signifikan antara keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Data keterampilan berpikir kritis siswa diuji menggunakan uji t. Hasil 

analisis uji t menunjukkan adanya perbedaan yang signifkan yaitu keterampilan 

berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi brain based learning pada materi 

klasifikasi makhluk hidup berpengaruh lebih baik terhadap keterampilan berpikir 

kritis siswa. 

  

Kata kunci: Keterampilan berpikir kritis, klasifikasi makhluk hidup, strategi 

brain based learning 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan salah satu materi dalam 

pembelajaran IPA pada jenjang SMP. Materi klasifikasi makhluk hidup memiliki 

cakupan materi yang luas dan banyaknya penggunaan istilah ilmiah. Materi 

klasifikasi makhluk hidup menuntut siswa berpikir kritis dalam mengidentifikasi 

organisme kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-ciri yang 

dimiliknya, serta membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom. Objek-

objek belajarnya juga dekat dengan lingkungan sekitar siswa. Kemudahan objek 

belajarnya akan mempermudah proses belajar. Pembelajaran klasifikasi makhluk 

hidup sebaiknya menghadirkan objek yang riil sehingga siswa mampu 

mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup secara jelas karena sifat dari 

pembelajaran IPA yang menuntut adanya proses ilmiah dalam menemukan 

produk ilmiah (Wiyanto 2008).  

Hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA di SMP Eka Sakti 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan pada materi 

klasifikasi makhluk hidup adalah metode ceramah, pengamatan, presentasi slide 

powerpoint dan diskusi. Metode yang paling sering diterapkan guru pada 

pembelajaran klasifikasi makhluk hidup adalah metode ceramah. Kegiatan 

pengamatan yang dilakukan siswa yaitu siswa lebih sering mengamati gambar 
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daripada objek riil. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan objek riil 

selama pembelajaran kurang optimal. Guru IPA beranggapan bahwa materi 

klasifikasi makhluk hidup tergolong materi yang sulit. Siswa merasa asing dengan 

istilah ilmiah pada materi tersebut dan mengalami kesulitan mengklasifikasikan 

makhluk hidup. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keterampilan berpikir kritis 

siswa tergolong kurang. Kesulitan siswa dalam mengklasifikasikan makhluk 

hidup antara lain akibat seringnya menerapkan metode ceramah dan pemanfaatan 

objek riil yang kurang optimal selama pembelajaran.  

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah soal ulangan yang diberikan 

siswa sebagian besar hanya mencapai ranah kognitif mengingat (C1) dan 

memahami (C2). Soal ranah kognitif C1 dan C2 merupakan soal berpikir tingkat 

rendah, oleh karena itu siswa perlu dilatih untuk menyelesaikan soal-soal berpikir 

tingkat tinggi agar terbiasa untuk berpikir kritis dengan menerapkan strategi brain 

based learning (BBL). 

BBL merupakan pembelajaran dengan melibatkan strategi yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip pemahaman tentang otak. BBL ini menerapkan pembelajaran 

yang menyesuaikan cara otak dirancang secara alamiah untuk belajar (Jensen 

2008). Tiga strategi dalam penerapan BBL yaitu menciptakan lingkungan belajar 

yang menantang bagi kemampuan berpikir siswa, menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan, dan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna (Sapa‟at 

2009). BBL memungkinkan guru untuk mendesain pengalaman belajar siswa 

menjadi lebih bermakna dengan menggunakan berbagai kombinasi pengalaman 

belajar, refleksi, konseptualisasi dan eksperimentasi (Awolola 2011).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Wisudawati & Anggaryani (2014), 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran Fisika berdasarkan strategi BBL 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan hasil tes pada kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol dan 

siswa mampu mengerjakan soal-soal yang telah disesuaikan dengan indikator 

berpikir kritis. Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa ini dipengaruhi oleh 

6 aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang diterima 

oleh siswa, yaitu meliputi gerakan fisik, relaksasi, lingkungan, musik, emosi, dan 

motivasi. 

Strategi BBL juga menghadirkan objek riil dan konkret selama 

pembelajaran. Objek konkret merupakan visual yang paling baik (Jensen 2008). 

Pemanfaatan objek riil dalam penerapan strategi BBL pada pembelajaran 

klasifikasi makhluk hidup dapat membantu siswa mengidentifikasi suatu 

organisme secara jelas sehingga siswa mampu mengklasifikasikannya dengan 

benar, dan diharapkan pula dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 

karena konten pembelajaran yang berasal dari alam menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Duran & Sendag 2012). Selain itu, 

salah satu teknik belajar pada strategi BBL adalah teknik mind map (Jensen 2008) 

yang dapat membantu meningkatkan penyimpanan informasi, dan memicu 

pemecahan masalah, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Adodo 

2013), sehingga siswa mampu berpikir kritis pada materi klasifikasi makhluk 

hidup yang cakupan materinya luas dan istilah-istilah ilmiah pada materi tersebut. 
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Berdasarkan prinsip strategi BBL yaitu adanya aktivitas-aktivitas yang 

mendukung kerja kedua belah otak, menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan menantang, serta objek riil dan konkrit yang dipelajari siswa 

diharapkan penerapan strategi BBL pada materi klasifikasi makhluk hidup dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh penerapan strategi brain based learning pada 

materi klasifikasi makhluk hidup terhadap keterampilan berpikir kritis siswa? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

1.3.1 Brain Based Learning 

BBL adalah strategi pembelajaran yang berbasis cara kerja otak secara 

alamiah. Penerapan strategi BBL pada penelitian ini memiliki tahap-tahap 

pembelajaran meliputi (1) pra-pemaparan, (2) persiapan, (3) inisiasi dan akuisisi, 

(4) elaborasi, (5) inkubasi dan pengkodean memori, (6) verifikasi dan pengecekan 

keyakinan, (7) perayaan dan integrasi, serta melibatkan unsur penglihatan, 

citarasa, akustik, gerak dan emosi. Siswa juga diberikan LKS problem solving 

yang menghadirkan suatu masalah, kemudian siswa mengumpulkan data dan 

menganalisisnya untuk memecahkan suatu masalah.  

1.3.2 Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis yang akan diukur dalam penelitian ini meliputi 

(1) interpretasi, (2) analisis, dan (3) evaluasi. 
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1.3.3 Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan materi di tingkat SMP 

tercakup dalam standar kompetensi nomor 6: memahami keanekaragaman 

makhluk hidup pada kompetesi dasar nomor 6.2: mengklasifikasikan makhluk 

hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Materi klasifikasi makhluk hidup dalam 

penelitian ini mencakup tentang sistem klasifikasi, kunci determinasi, dan sistem 

lima kingdom yang meliputi kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan 

Animalia. 

 Materi klasifikasi makhluk hidup memiliki cakupan materi yang luas dan 

banyaknya penggunaan istilah ilmiah. Objek-objek belajarnya juga dekat dengan 

lingkungan sekitar siswa. Kegiatan pembelajaran materi klasifikasi makhluk 

hidup yaitu mengidentifikasi organisme kemudian mengklasifikasikannya 

berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, serta membuat perbandingan ciri-ciri 

khusus tiap kingdom. Selama kegiatan mengidentifikasi organisme, sebaiknya 

menghadirkan objek riil. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup yaitu strategi BBL. Pemanfaatan 

objek riil dalam penerapan strategi BBL (Jensen 2008) diharapkan dapat 

membantu siswa mengidentifikasi organisme secara jelas sehingga siswa mampu 

mengklasifikasikannya dengan benar. Selain itu, salah satu teknik belajar pada 

strategi BBL adalah teknik mind map (Jensen 2008) yang dapat membantu 

meningkatkan penyimpanan informasi, dan memicu pemecahan masalah, serta 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Adodo 2013), sehingga siswa mampu 
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berpikir kritis pada materi klasifikasi makhluk hidup yang cakupan materinya luas 

dan istilah-istilah ilmiah pada materi tersebut. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh strategi BBL pada materi 

klasifikasi makhluk hidup terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain 

sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berbasis otak yang dapat melatih siswa berpikir kritis. 

2. Bagi Guru 

Memberi informasi dan bahan pertimbangan kepada guru mata pelajaran IPA 

tentang pentingnya pembelajaran berbasis otak dan berpikir kritis. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Brain Based Learning 

BBL merupakan pembelajaran dengan melibatkan strategi yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip pemahaman tentang otak. BBL ini menerapkan pembelajaran 

yang menyesuaikan cara otak dirancang secara alamiah untuk belajar. 

Pembelajaran BBL dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu unsur sensoris, unsur gerak 

dan unsur emosi. Berbagai macam sensori berkontribusi dalam pelaksanaan BBL 

yaitu penglihatan, citarasa, dan akustik. Unsur gerak yang berperan dalam 

pembelajaran BBL adalah latihan fisik (Jensen 2008). 

Penglihatan merupakan indera yang paling kuat. Penggunaan poster, 

gambar, dan video membantu siswa dalam belajar (Ramakrishnan 2013).     

Visual-visual konkret yang dapat disentuh dan dimanipulasi merupakan visual 

yang paling baik. Peran penglihatan erat kaitannya dengan warna. Warna dapat 

mempengaruhi suasana hati (Jensen 2008). Warna merupakan unsur dalam 

pembuatan mind map (Windura 2013). Pembelajaran BBL memberikan 

kesempatan siswa untuk membuat peta pikiran (mind map) secara 

individual/kelompok (Jensen 2008). Mind map merupakan sistem belajar dan 

berpikir yang menggunakan kedua belah otak yang disesuaikan dengan cara kerja 

alaminya (Windura 2013). Menurut Adodo (2013), mind map merupakan teknik 

7 
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belajar yang membantu siswa belajar lebih efektif, meningkatkan penyimpanan 

informasi, dan memicu pemecahan masalah, serta meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis.  

Peran citarasa berkaitan dengan vitamin dan nutrisi. Vitamin dan nutrisi 

merupakan hal yang paling penting bagi perkembangan otak, pemeliharaan saraf, 

dan metabolisme otak. Salah satu kebutuhan otak yang penting adalah air (Jensen 

2008). Menurut Awolola (2011), siswa yang minum air selama pembelajaran 

dapat terhindar dari dehidrasi yang berdampak negatif terhadap daya konsentrasi. 

Pemanfaatan musik selama pembelajaran memiliki beberapa manfaat, 

diantaranya meningkatkan konsentrasi, daya ingat, pemahaman, motivasi siswa, 

memicu kreativitas, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

(Berk 2008). Otak perlu mendapatkan rangsangan yang sesuai sehingga otak 

dapat dengan mudah menyerap dan mengerti informasi dan mengembangkan 

keterampilan berpikir. Salah satu musik yang dapat membantu otak untuk bekerja 

secara seimbang, baik secara intelektual maupun imajinatif selama pembelajaran 

adalah musik Baroque (Gunawan 2012). Musik Baroque ini merupakan jenis 

musik yang dapat menyebabkan perubahan gelombang otak secara dominan pada 

fase gelombang alpha yang berpotensi meningkatkan perhatian (Gu et al. 2014).  

Senam otak adalah serangkaian latihan gerak sederhana untuk 

memudahkan kegiatan belajar. Senam otak dapat membantu meningkatkan 

kecerdasan, kepercayaan diri, dan menangani anak yang mengalami masalah 

dalam proses belajar mengajar (Muhammad 2011). Gerakan senam otak dapat 

mengaktifkan potensi belajar siswa dengan mengaktifkan dan memaksimalkan 
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fungsi kedua belah otak sehingga dapat bekerja dengan baik (Sukri & Purwanti 

2013).  

Emosi membantu otak dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan 

lebih cepat. Otak akan terangsang secara baik ketika merasakan emosi yang kuat, 

sehingga otak mampu mengaktivasi memori jangka panjang (Jensen 2008). Otak 

bekerja lebih optimal dalam keadaan emosi yang positif (Ramakrishnan & 

Annakodi 2013). 

Strategi BBL membantu guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran. 

Salah satunya yaitu memberikan kesempatan siswa untuk bertanggung jawab pada 

pembelajarannya masing-masing dan mendorong mereka untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru yang telah mereka 

dapatkan (Ozden & Gultekin 2008). Kelebihan strategi BBL yaitu memberikan 

kesempatan siswa dalam meningkatkan memori, meningkatkan fokus, mendorong 

kesadaran, dan membuat pembelajaran lebih kontekstual dan lebih lengkap 

(Awolola 2011). Penerapan BBL dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar pada BBL ini mengintegrasikan antara 

visualisasi, auditori, dan kinestetik (Saleh 2012). Aktivitas pembelajaran BBL 

meliputi kegiatan diskusi kelompok, bermain peran, mendesain proyek, 

mengerjakan LKS (Ozden & Glutekin 2008), diskusi artikel ilmiah, membuat 

grafik, membuat peta konsep (Tufekci & Demirel 2009), dan tugas pemecahan 

masalah (Tufekci & Demirel 2009; Wulandari 2014). Menurut Wulandari (2014), 

memberikan pertanyaan yang memicu siswa untuk mencari langkah-langkah 
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penyelesaian yang tepat dari suatu persoalan dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa. 

Berbagai penelitian yang sudah dilakukan, penerapan BBL dapat 

meningkatkan prestasi belajar (Haghighi 2012), pembelajaran tingkat tinggi, 

memori, sikap (Tufekci & Demirel 2009), psikomotorik, afektif (Wulandari 

2014), dan keterampilan berpikir kritis siswa (Wisudawati 2014; Wulandari 

2014). Penelitian yang dilakukan oleh Haghighi (2012), menunjukkan bahwa 

dampak penerapan BBL pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol 

yang menerapkan pembelajaran berpusat pada guru terhadap prestasi belajar dan 

memori siswa. Peningkatan prestasi belajar dan memori siswa tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan, musik, makanan, air, dan 

pergerakan dalam pembelajaran. Awolola (2011) mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerapan BBL dengan gaya kognitif siswa, 

dibuktikan dengan kelas eksperimen yang dapat mengerjakan soal Cognitive Style 

Test (CST) berisikan soal-soal penalaran yang menuntut siswa untuk menganalisis 

dan mengklasifikasikan. Siswa kelas eksperimen memiliki jumlah siswa yang 

tergolong analitis lebih banyak daripada kelas kontrol.  

2.1.2 Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan materi di tingkat SMP 

tercakup dalam standar kompetensi nomor 6: memahami keanekaragaman 

makhluk hidup pada kompetesi dasar nomor 6.2: mengklasifikasikan makhluk 

hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Materi klasifikasi makhluk hidup dalam 

penelitian ini mencakup tentang sistem klasifikasi, kunci determinasi, dan sistem 
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lima kingdom yang meliputi kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan 

Animalia. Karakteristik materi klasifikasi makhluk hidup adalah cakupan materi 

yang banyak, banyaknya bahasa ilmiah, dan objek-objek belajarnya dekat dengan 

lingkungan sekitar siswa.  

Materi klasifikasi makhluk hidup memiliki cakupan materi yang luas dan 

banyaknya penggunaan istilah ilmiah. Objek-objek belajarnya juga dekat dengan 

lingkungan sekitar siswa. Kegiatan pembelajaran materi klasifikasi makhluk 

hidup yaitu mengidentifikasi organisme kemudian mengklasifikasikannya 

berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, serta membuat perbandingan ciri-ciri 

khusus tiap kingdom. Selama kegiatan mengidentifikasi organisme, sebaiknya 

menghadirkan objek nyata. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup yaitu strategi BBL. 

Pemanfaatan objek nyata dalam penerapan strategi BBL pada 

pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dapat membantu siswa mengidentifikasi 

suatu organisme secara jelas sehingga siswa mampu mengklasifikasikannya 

dengan benar, dan diharapkan pula dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa karena konten pembelajaran yang berasal dari alam menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis (Duran & Sendag 2012). 

Selain itu, salah satu teknik belajar pada strategi BBL adalah teknik mind map 

(Jensen 2008) yang dapat membantu meningkatkan penyimpanan informasi 

(Adodo 2013), sehingga siswa mampu mengingat materi klasifikasi makhluk 

hidup yang cakupan materinya luas dan istilah-istilah ilmiah pada materi tersebut. 

Selain itu, salah satu teknik belajar pada strategi BBL adalah teknik mind map 
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(Jensen 2008) yang dapat membantu meningkatkan penyimpanan informasi, dan 

memicu pemecahan masalah, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

(Adodo 2013), sehingga siswa mampu mengingat materi klasifikasi makhluk 

hidup yang cakupan materinya luas dan istilah-istilah ilmiah pada materi tersebut. 

2.1.3 Pembelajaran Klasifikasi Makhluk Hidup dengan Strategi Brain 

Based Learning 

 

 Penerapan strategi BBL pada materi klasifikasi makhluk ini memiliki 

tahap-tahap pembelajaran meliputi (1) pra-pemaparan, (2) persiapan, (3) inisiasi 

dan akuisisi, (4) elaborasi, (5) inkubasi dan pengkodean memori, (6) verifikasi 

dan pengecekan keyakinan, (7) perayaan dan integrasi, serta melibatkan unsur 

penglihatan, citarasa, akustik, gerak dan emosi (Jensen 2008). Kegiatan awal 

pembelajaran, siswa melakukan senam otak dan guru menyampaikan ringkasan 

materi dengan mind map. Selama pembelajaran guru menghadirkan objek nyata, 

video, dan siswa mengerjakan LKS problem solving yang menghadirkan suatu 

masalah, kemudian siswa mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk 

memecahkan suatu masalah. Selain itu, adanya pemanfaatan musik klasik sebagai 

musik latar proses diskusi kelompok dan siswa diperbolehkan minum air selama 

pembelajaran. 

2.1.4 Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill-HOTS) 

menurut Rofiah et al. (2013) merupakan pola pikir yang tidak sekedar menghafal 

ataupun menyampaikan informasi namun keterampilan dalam menghubungkan, 

memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan dan pengalaman untuk berpikir 

kritis dan kreatif dalam memilih dan menentukan keputusan serta memecahkan 
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suatu masalah. Menurut Duran & Sendag (2012), keterampilan yang dibutuhkan 

individu pada abad 21 ini yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

berpikir kritis dan problem solving. 

Berpikir kritis menurut Fisher (2009) adalah aktivitas terampil yang 

menuntut adanya interpretasi dan evaluasi dari hasil observasi, komunikasi, 

maupun sumber-sumber lainnya. Selain itu, berpikir kritis menuntut keterampilan 

dalam berasumsi, mengajukan pertanyaan yang relevan, menarik implikasi-

implikasi dalam memikirkan dan memperdebatkan isu-isu secara berkelanjutan.  

Pemikir kritis menurut Thompson (2011) secara intelektual selalu merasa 

ingin tahu dan menyadari bahwa segala sesuatu membutuhkan pendekatan untuk 

diselesaikan dan terdapat beberapa pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. 

Menurut Jensen (2008), cara untuk melatih siswa berpikir kritis yaitu dengan 

memberikan tugas rangkuman, aktivitas laboratorium, menugaskan pekerjaan 

rumah, kuis dan tes.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mahapoonyanont (2012) terhadap siswa 

SMA di Thailand, menyatakan bahwa keterampilan berpikir berpikir kritis siswa 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu (1) faktor pendidikan, 

(2) faktor siswa, dan (3) faktor pribadi. Setiap faktor tersebut memiliki sub-faktor 

sebagai berikut. 

a. Faktor pendidikan, meliputi metode mengajar guru, media pembelajaran, dan 

suasana pembelajaran. 

b. Faktor siswa, meliputi hasil belajar, kebiasaan membaca, motivasi untuk 

sukses, intensitas belajar, sikap belajar, dan kecerdasan emosional. 
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c. Faktor pribadi, meliputi status pribadi, sikap, dan sifat kekanak-kanakan.  

Indikator keterampilan berpikir kritis menurut Facione (2013) meliputi (1) 

interpretasi, (2) analisis, (3) evaluasi, (4) inferensi, (5) eksplanasi, dan (6) regulasi 

diri. Fisher (2008) menyajikan indikator keterampilan berpikir kritis meliputi (1) 

mengidentifikasi, (2) menilai, (3) menginterpretasi, (4) mengemukakan pendapat 

atau argumen, (5) mengevaluasi, (6) menyimpulkan atau menginferensi. 

Berdasarkan indikator-indikator berpikir kritis yang diusulkan para ahli, 

kemampuan menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginferensi 

merupakan keterampilan pokok yang terdapat dalam berpikir kritis. Indikator 

keterampilan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini meliputi kemampuan 

dalam menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Menurut Facione 

(2013), interpretasi meliputi kemampuan dalam menggolongkan, memecahkan 

kode, dan menjelaskan maksud. Analisis meliputi kemampuan menguji pokok 

pikiran, mengidentifikasi pendapat, dan menganalisis pendapat. Evaluasi 

mencakup kemampuan menilai kredibilitas dan kelogisan suatu pendapat. 
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2.2 Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

2.2.1 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian tentang Pengaruh Strategi Brain Based 

Learning pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

 

 

 

 

 Soal ulangan sebagian besar pada 

tingkatan ranah kognitif mengingat 

dan pemahaman. 

 Pemanfaatan objek nyata kurang 

optimal. 

 Intensitas metode ceramah yang 

lebih tinggi. 

Siswa mengalami kesulitan 

dalam mengklasifikasikan 

makhluk hidup 

(Keterampilan berpikir kritis 

siswa tergolong kurang) 

Keterampilan berpikir kritis 

siswa meningkat 

 Materi klasifikasi makhluk hidup 

memerlukan keterampilan berpikir 

kritis dalam mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan makhluk hidup. 

 Cakupan materi yang banyak. 

 Perlu adanya objek yang nyata dalam 

pembelajaran. 

 Banyaknya istilah ilmiah pada materi 

klasifikasi makhluk hidup. 

Strategi BBL 

 Menciptakan pembelajaran yang 

didasarkan pada prinsip pemahaman 

tentang otak (Jensen 2008). 

 Strategi BBL membuat pembelajaran 

lebih kontekstual (Awolola 2011). 

 Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, menantang kemampuan 

berpikir siswa, aktif dan bermakna 

(Sapa‟at 2009). 

 6 aktivitas BBL meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa 

(Wisudawati & Anggaryani 2014). 

 Menghadirkan konten pembelajaran yang 

konkrit dan riil (Jensen 2008). 
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2.2.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan strategi brain based 

learning pada materi klasifikasi makhluk hidup berpengaruh lebih baik terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi brain based learning pada materi klasifikasi makhluk hidup 

berpengaruh lebih baik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya menerapkan strategi BBL sebagai alternatif 

pembelajaran. 

2. Guru hendaknya mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin agar 

tujuan pembelajaran tercapai. 

3. Guru hendaknya lebih sering memberikan soal-soal berpikir kritis agar 

siswa terbiasa untuk berpikir kritis. 

4. Hendaknya dilakukan program konseling untuk pembentukan karakter 

siswa yang lebih baik. 

5. Peneliti hendaknya memahamai karakteristik siswa yang akan diteliti 

sebelum melaksanakan penelitian. 

6. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan strategi 

BBL dengan bantuan media audiovisual pada materi yang lain

57 
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