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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus menerus 

berkembang pesat saat ini, akan membawa dampak kemajuan diberbagai bidang 

kehidupan, supaya dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hidayat, 2012:30).  

Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai berikut: “Tujuan 

pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab (Undang-Undang Guru dan Dosen, 

2006:49). 

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan keutamaan dalam menuntut ilmu pengetahuan 

dan pendidikan, diantaranya Quran surat Al Mujaadilah Ayat 11 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Setiap siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran 

yang akan menghambat kemajuan belajar. Slameto (2010:58) menyatakan bahwa 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. 

IPA Biologi merupakan cabang ilmu yang terkait dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, melalui proses penemuan. Dengan demikian 

pembelajaran IPA dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga para siswa dapat 

memiliki pengalaman bagaimana menemukan suatu konsep, sebagai hasil 

pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa.  

Berpikir kritis merupakan salah satu pola berpikir tingkat tinggi. Berpikir 

kritis sebagai kecenderungan untuk membuat dan melakukan asesmen terhadap 

kesimpulan berdasarkan bukti. Kecenderungan merupakan aspek penting dari 

berpikir secara kritis (Eggen, 2012:119). Hassoubah (2007:87) mengungkapakan 

salah satu keterampilan yang dimiliki siswa adalah keterampilan berpikir kritis 
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yang dilakukan siswa dengan cara membagi-bagi cara berpikir dalam kegiatan 

nyata dengan memfokuskan pada membuat keputusan mengenai apa yang 

diyakini atau dilakukan.  

Dalam silabus Kurikulum 2013, konsep sistem reproduksi memiliki 

Kompetensi Inti: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi Dasar: Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam 

keterampilan mengamati bioproses. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di salah satu sekolah 

SMA Negeri yang berada di Kabupaten Sukabumi, berpikir kritis siswa masih 

kurang maksimal, ini terbukti dari rata-rata nilai biologi masih kurang 

memuaskan. Nilai KKM yang ditentukan adalah 70, hasil persentase siswa yang 

mencapai nilai KKM sekitar 40% dan 60% dari 30 siswa belum mencapai nilai 

KKM. Pembelajaran yang sering digunakan di sekolah adalah model 

konvensional, siswa kurang fokus saat mengikuti pembelajaran, sehingga siswa 

masih lebih cenderung menghapal konsep tanpa mengetahui bagaimana proses 

untuk menemukan konsep, masih belum optimalnya pemanfaatan kerja otak serta 

kurangnya pelatihan berpikir kritis. Hal tersebut membuat kerja otak siswa dalam 

berpikir untuk pemecahan masalah kurang dioptimalkan yang dapat mengarah 
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pada keterampilan berpikir kritis siswa. Padahal keterampilan berpikir merupakan 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa dan sebagian siswa masih kurang 

memanfaatkan fasilitas yang ada yang dapat membantu dan mendukung siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dibutuhkan sebuah pendekatan belajar yang 

mampu mengoptimalkan kerja otak serta diperkirakan dapat meningkatkan 

berpikir kritis siswa. Alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis adalah pembelajaran yang memberikan ruang kepada 

siswa untuk bisa menemukan konsep sendiri dan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa yaitu pendekatan Brain Based Learning (BBL). 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BBL dalam pembelajaran 

dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan pengetahuan yang 

akan dipelajari. Hal ini dilandasi dengan struktur kognitif yang dimilikinya serta 

didasarkan dengan cara otak bekerja. Dengan adanya pendekatan Brain Based 

Learning ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya melalui berpikir kritis siswa dengan mengoptimalkan kerja otak 

(Syarwan, 2014:30). 

Pendekatan Brain Based Learning merupakan pendekatan yang terdiri dari 

delapan tahapan yaitu : Pra-Pemaparan, Persiapan, Inisiasi dan Akusisi, Elaborasi, 

Inkubasi dan Formasi Memori, Verifikasi dan Pengecekan keyakina, Perayaan 

dan Integrasi (Susilawati, 2012:161). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat 

menimbulkan pembelajaran aktif serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
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kritis siswa. Kelebihan pendekatan ini adalah proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan nyaman, berkurangnya ketegangan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, mengasah keterampilan lisan dan tulisan. Sedangkan kekurangannya 

yaitu waktu yang diperlukan lama, membutuhkan fasilitas yang lengkap 

(Diningsih, 2012:39). 

Terdapat penelitian yang relevan yang dilakukan Wulandari (2014:87) 

menyatakan bahwa berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

yang menggunakan pendekatan BBL lebih baik dari pada siswa kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dirumuskan judul penelitian sebagai berikut: ”Pengaruh pendekatan Brain 

Based Learning terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi sistem reproduksi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian permasalahan dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan agar mempunyai arah yang jelas yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem 

reproduksi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa tanpa 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem 

reproduksi? 
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3. Bagaimana pengaruh pendekatan Brain Based Learning terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada matari sistem 

reproduksi? 

4. Bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran dengan dan tanpa 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem 

reproduksi? 

5. Bagaimana respon siswa yang menggunakan dan tanpa menggunakan 

pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem reproduksi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kriris siswa 

dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi 

sistem reproduksi. 

2. Untuk menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa tanpa 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem 

reproduksi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pendekatan Brain Based Learning terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada matari sistem 

reproduksi.  

4. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dengan dan tanpa 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning pada materi sistem 

reproduksi. 
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5. Untuk mendeskripsikan tanggapan siswa yang menggunakan dan tanpa 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan berpikir kritis siswa dan memberi pengalaman belajar 

dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan agar 

selalu meningkatkan keterampilan mengajar serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan 

masukan di daerah agar proaktif terhadap hasil-hasil penelitian kebijakan 

maupun terapan pendidikan (seperti pendekatan Brain Based Learning) 

yang memungkinkan untuk diterapkan atau dikembangkan dalam upaya 

memajukan program sekolah. 

4. Bagi peneliti, dapat mengetahui secara langsung pengaruh pendekatan 

Brain Based Learning terhadap berpikir kritis siswa. 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka dalam pembahasannya hanya dibatasi 

pada hal-hal berikut: 

1. Pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran 

dengan pendekatan Brain Based Learning meliputi tahapan Pra-

Pemaparan, Persiapan, Inisiasi dan Akusisi, Elaborasi, Inkubasi dan 
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Formasi Memori, Verifikasi dan Pengecekan Keyakinan, Perayaan dan 

Integrasi. 

2. Konsep yang disampaikan dalam penelitian ini adalah materi sistem 

reproduksi, yang mencakup organ-organ sistem reproduksi, proses 

gametogenesis, ovulasi dan siklus menstruasi, proses fertilisasi, gestasi  

dan persalinan, ASI, KB, kelainan-kelainan pada sistem reproduksi serta 

hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi. 

3. Berpikir kritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam pengembangan keterampilan 

bertanya, hipotesis, observasi dan analisis dengan menggunakan indikator 

berpikir kritis sebagai berikut: keterampilan siswa dalam memberikan 

penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun 

keterampilan dasar (basic support), membuat inferensi (inferring), 

memberikan penjelasan lebih lanju (advanced clarifikation), mengatur 

strategi dan taktik (strategies and tactics) (Ennis 1985 dalam Adriany, 

2003:16-18). 

4. Respon siswa yang diukur meliputi respon terhadap pembelajaran biologi, 

terhadap belajar sistem reproduksi, penggunaan BBL dan terhadap 

keterampilan berpikir kritis.   

F. Definisi Operasional 

1. Pendekatan Brain Based Learning 

Pendekatan Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang 

diselaraskan dengan keterampilan otak yang didesain secara alamiah untuk 
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belajar. Pembelajaran dengan berorientasi dengan upaya pemberdayaan 

potensi otak anak yang diterapkan pada materi sistem reproduksi. Tahapan 

pendekatan BBL ini antara lain: Pra-Pemaparan, Persiapan, Inisiasi dan 

Akusisi, Elaborasi, Inkubasi dan Formasi Memori, Verifikasi dan 

Pengecekan Keyakinan, Perayaan dan Integrasi. 

2. Keterampilan berpikir kritis 

Berpikir kritis merupakan skor pencapaian siswa dalam hal menjawab soal 

uraian. Dengan indikator memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, membuat inferensi, memberikan penjelasan lebih 

lanjut, mengatur strategi dan taktik.  

3. Sistem Reproduksi  

Materi sistem reproduksi merupakan materi biologi kelas XI dengan 

Kompetensi Inti : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi Dasar : Menyadari dan 

mengagumi pola pikir ilmiah dalam keterampilan mengamati bioproses.  

G. Kerangka Pemikiran 

Sistem reproduksi merupakan materi yang diajarkan pada kelas XI IPA 

semester genap. Sistem reproduksi merupakan suatu sistem yang di dalamnya 



10 
 

 
 

terdapat organ sistem reproduksi, proses reproduksi sehingga proses reproduksi 

dalam berlangsung. Berdasarkan analisis silabus kurikulum 2013, materi sistem 

reproduksi dengan Kompetensi Inti : Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. Kompetensi Dasar : Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam 

keterampilan mengamati bioproses. Indikator kompetensi yang dapat 

dikembangkan antara lain: mendeskripsikan struktur dan fungsi organ reproduksi 

manusia, proses gametogenesis, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan 

persalinan, ASI dan alat kontrasepsi dan kelainan pada sistem reproduksi.  

Materi sistem reproduksi merupakan materi yang memerlukan pemahaman, 

khususnya pemahaman kognitif yang merujuk pada keterampilan kerja otak. 

Dalam sistem reproduksi menjelaskan tentang organ-organ sistem reproduksi, 

proses gametogenesis, ovulasi dan siklus menstruasi, proses fertilisasi, gestasi dan 

persalinan, ASI, KB,  kelainan-kelainan pada sistem reproduksi serta hormon-

hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi yang memerlukan keterampilan 

siswa khususnya keterampilan berpikir kritis siswa. 

Dari KI dan KD yang ada didapat mengembangkan arah pengembangan 

berpikir kritis siswa, yaitu pengembangan rasa ingin tahu siswa (curiousity). Rasa 

ingin tahu mendorong siswa untuk berpikir lebih ekstra untuk mengetahui suatu 
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informasi melalui pola pikir ilmiah dalam mengembangkan berbagai 

keterampilan. 

Setiap orang memiliki kemampuan berpikir kritis yang berdeda-beda. 

Dibutuhkan suatu tolak ukur untuk memastikan seseorang telah menguasai 

keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan dan 

kecenderungan seseorang untuk membuat dan melakukan asesmen terhadap 

kesimpulan berdasarkan bukti (Eggen, 2012:115). Menurut Reber (1988) dalam 

syah (2007:120) menyatakan bahwa dalam berpikir kritis, siswa dituntut 

menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keadaan gagasan 

pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.  

Indikator berpikir kritis yang dapat digunakan menurut Ennis (1985) dalam 

Adriany (2003:16-18). 

1. Memberikan penjelasan sederhana 

2. Membangun keterampilan dasar 

3. Menyimpulkan 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut 

5. Strategi dan taktik  

Dengan adanya permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah pendekatan yang 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa dengan mengoptimalkan 

kerja otak,  yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis yaitu otak, sehingga proses 

pembelajaran harus disesuaikan dengan cara kerja otak. 
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Pendekatan Brain Based Learning merupakan pendekatan yang didasarkan 

dengan cara otak bekerja. Pendekatan ini terdiri dari tujuh tahapan yaitu: Pra-

Pemaparan, Persiapan, Inisiasi dan Akusisi, Elaborasi, Inkubasi dan Formasi 

Memori, Verifikasi dan Pengecekan, Keyakinan dan Perayaan dan Integrasi 

(Susilawati, 2012:161). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menimbulkan 

pembelajaran aktif serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

Kelebihan pendekatan ini proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

nyaman, berkurangnya ketegangan siswa dalam mengikuti pelajaran, mengasah 

keterampilan lisan dan tulisan. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang 

diperlukan lama, membutuhkan fasilitas yang lengkap (Diningsih, 2012:39). 

Dengan adanya pendekatan BBL dapat meningkatkan atau memberikan 

pengaruh terhadap berpikir kritis siswa, dengan pendekatan tersebut diharapkan 

siswa akan lebih berpikir kritis dalam proses pembelajaran untuk memecahkan 

masalah dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Terdapat penelitian yang relevan yang dilakukan Wulandari (2014:87) 

menyatakan bahwa berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

yang menggunakan pendekatan BBL lebih baik dari pada siswa kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan paparan di atas, penggunaan pendekatan BBL dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah, belajar menemukan 

konsep sehingga dapat berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

 



13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 

Siswa 

Postest 

Proses Pembelajaran Materi sistem Reproduksi 

Menggunakan 

Pendekatan Brain Based Learning 

Tanpa menggunakan  

Pendekatan Brain Based Learning 

 

Pretest 

Tahapan Pembelajaran : 

1. Pra-pemaparan 

2. Tahap persiapan 

3. Tahap inisiasi dan akusisi 

4. Tahap elaborasi 

5. Tahap inkubasi dan formasi memori 

6. Tahap verifikasi dan pengecekan 
keyakinan dan  

7. Tahap perayaan dan integrasi  

(Susilawati, 2012:161). 

Kelebihan: 

1. Siswa lebih aktif  

2. Berkurangnya ketegangan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

3. Melatih siswa dalam mengeluarkan 

berpendapat 

4. Mengasah kemampuan lisan dan tulisan 

Kekurangan: 

1. Waktu yang diperlukan banyak 
2. Membutuhkan fasilitas yang lengkap 

 

(Diningsih, 2012:39). 

Tahapan Pembelajaran: 

1. Persiapan 

2. Mengamati 

3. Menanya 

4. Mengumpulkan data 

5. Mengasosiasikan 

6. mengkomunikasikan 
 

Kelebihan: 

1. Guru mudah menyampaikan materi 

yang disampaikan  

2. Guru mudah menguasai kelas 

3. Mudah mempersiapkan materi 

pembelajaran 

Kekurangan : 

1. Pembelajaran masih berpusat pada 

guru 

2. Siswa kurang aktif 

(Wawancara, 01 Februari 2016 SMAN 1 

Parakansalak). 

 

Indikator berfikir kritis 

 Memberikan penjelasan sederhana 

 Membangun keterampilan dasar 

 Membuat inferensi  

 Memberikan penjelasan lebih lanjut  

 Mengatur strategi dan taktik  

(Ennis (1985) dalam Adriany (2003:16-18)). 

Pengaruh pendekatan Brain Based Learning terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan, maka hipotesisnya adalah pendekatan Brain Based Learning 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi sistem reproduksi. 

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis 

siswa antara yang menggunakan pendekatan Brain Based Learning 

dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional.  

(H0 = µ1=µ2) 

Ha : Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

antara yang menggunakan pendekatan Brain Based Learning dengan 

yang menggunakan pembelajaran konvensional.  

(Ha = µ1 ≠ µ2) 

I. Langkah-langkah Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi dan angket yang bukan 

bersumber dari angka tetapi berupa deskripsi dari keterlaksanaan pendekatan 

BBL. Sedangkan data kuantitatif yaitu berupa angka yang diperoleh dari data hasil 

tes keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi.  
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2. Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian ini adalah di sekolah 

SMAN 1 Parakansalak-Sukabumi. Dipilihnya penelitian di lokasi ini, karena 

belum pernah menggunakan pendekatan BBL khususnya dalam pelajaran biologi. 

b. Populasi dan Sampel 

Menurut Nawawi (1983) dalam Rahayu (2014:12) Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, 

tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Kuswanto, 

2012:12).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI 

IPA SMAN 1 Parakansalak yang terdiri dari tiga kelas IPA sebanyak 90 siswa. 

Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive Sampling, yaitu 

pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu (Arikunto, 2013:183). Yaitu dengan melihat nilai rata-rata tiap kelas, 

dimana nilai rata-rata kelas IPA 1 adalah 65,00, kelas IPA 2 adalah 61,05 dan 

kelas IPA 3 adalah 63,40 karena nilai kelas IPA 1 dan kelas IPA 3 tidak terpaut 

jauh dan berdasarkan rujukan dari guru mata pelajaran IPA yang bersangkutan, 

maka dengan pertimbangan tersebut terpilihlah dua kelas dari tiga kelas yang  ada 
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yaitu, kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3. Jumlah sampel keseluruhan adalah 60 siswa 

yang tersebar di 2 kelas yaitu 30 siswa XI IPA 1 dan 30 siswa XI IPA 3. 

3. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Quasi 

Eksperimen. Dalam penelitian ini ada kelompok yang disebut kelompok 

pembanding atau kelompok kontrol, sehingga diperoleh dari perlakuan dapat 

diketahui secara pasti karena dibandingkan dengan yang tidak menggunakan 

perlakuan (Sugiyono, 2006:76). 

Metode ini mengambil sejumlah subjek penelitian yang dibagi menjadi dua 

kelas. Kelas pertama merupakan kelas kontrol dan kelas kedua merupakan kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen dalam proses pembelajarannya menggunakan 

pendekatan Brain Based Learning dan kelas kontrol dalam proses 

pembelajarannya tanpa menggunakan pendekatan Brain Based Learning.  

4. Desain penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control 

group design (Sugiyono, 2014:79). Melalui desain penelitian ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Kedua 

kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai 

kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan nilai kelompok 

kontrol. Berikut tabel desain penelitian. 
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Tabel 1.1 Desain non-equivalent control group design 

Kelas Tes awal (pretest) Perlakuan Tes akhir (posttest 

Eksperimen Q1 X Q2 

Kontrol Q3 - Q4 

Keterangan: 

Q1= Nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen 

Q3= Nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol 

Q2= Nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen 

Q4=Nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol 

X = Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning 

Pengaruh perlakuan: (Q2-Q1) – (Q4-Q3) (Sugiyono, 2006:76).  

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat 

dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, kecuali yang rusak dan palsu. 

Instrumen-instrumen yang rusak atau palsu bila digunakan untuk mengukur harus 

diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu (Sugiyono, 2014:102). 

Adapun beberapa instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes keterampilan berpikir kritis 

Test merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Subana, 2000:28). Dalam penelitian ini 

dibuat tes berupa tes uraian yang dibuat untuk memeperoleh data mengenai 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam pengembangan keterampilan bertanya, 
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hipotesis, observasi dan analisis dengan indikator: memberikan penjelasan 

sederhana (elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic 

support), membuat inferensi (inferring), memberikan penjelasan lebih lanjut 

(advanced clarifikation), mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics) 

(Ennis 1985 dalam Adriany (2003:16-18). 

Adapun bentuk tes ini berupa soal uraian sebanyak 10 soal yang telah diuji 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Tes ini digunakan 

untuk memperoleh gambaran tentang keterampilan berpikir kritis siswa pada 

materi sistem reproduksi dengan menggunakan pendekatan BBL. 

2. Lembar observasi 

Menurut Sugiyono (2014:145) observasi merupakan suatu proses kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi 

dilakukan oleh observer yaitu guru biologi, lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui keterlaksanaan aktivitas siswa dan guru pada saat pembelajaran. 

Melalui pengamatan dapat diketahui perilaku siswa, kegiatan yang dilakukan, 

tingkat partisipasi, proses kegiatan, keterampilan bahkan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan tersebut. 

3. Angket 

Angket yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kuesioner persepsi yang 

dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan tanggapan siswa terhadap 

pendekatan Brain Based Learning yang dikembangkan apakah menyenangkan 

atau tidak bagi mereka. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 
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dimana terdapat lima jawaban pilihan yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), ragu-ragu (RG), sangat tidak setuju (STS). Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono,2014:142). 

Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mencari informasi mengenai 

respon siswa terhadap sikap siswa terhadap mata pelajaran biologi, sikap siswa 

terhadap materi sistem reproduksi dan respon siswa menggunakan pendekatan 

Brain Based Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi sistem reproduksi 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahu teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang mengetahui standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Seperangkat tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dengan 

menggunakan soal uraian yang di susun berdasarkan indikator mengenai 

keterampilan berpikir kritis siswa berupa pretest dan posttest. Pretest digunakan 

untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran dan 

posttest dilakukan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa setelah 

pembelajaran. 
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2. Lembar observasi 

Lembar observasi dimaksudkan untuk mengetahui perilaku siswa, kegiatan 

yang dilakukan, tingkat partisipasi, proses kegiatan, keterampilan bahkan hasil 

yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Observasi ini dilakukan selama 

pembelajaran dan akan dinilai oleh observer. Observer yang dimaksud disini 

adalah guru pamong atau mahasiswa tarbiyah yang telah mendapatkan mata 

kuliah micro teaching.  

3. Angket 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dari siswa terhadap 

pembelajaran dengan jawaban pilihan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju 

(TS), ragu-ragu (RG), sangat tidak setuju (STS). Angket  ini dilakukan diakhir 

pembelajaran dan akan dinilai oleh siswa.  

Tabel 1.2 Teknik Pengumpulan Data 

No 
Sumber 

Data 
Target 

Teknik 

Pengumpulan 
Instrumen 

1 Siswa 

Mengetahui 

keterampilan berpikir 

kritis siswa dengan 

pendekatan BBL 

Tes 
Tes 

Objektif 

2 Guru 

Mengetahui realitas 

guru dan siswa selama 

proses pembelajaran 

Observasi 
Lembar 

Observasi 

3 
Siswa  

 

Respon terhadap 

pembelajaran  

Penyebaran 

angket  
Angket  

7. Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul mengukur apa yang 
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harus diukur. Pengujian validitas soal dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Product Moment. Rumus yang digunakan adalah : 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y  

X = skor tiap butir soal  

Y = skor total  

N = banyaknya subjek atau peserta test. (Arikunto, 2012:87). 

Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Interpretasi Uji Validitas 

Koefisien Korelasi Interfretasi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi  

0,40 – 0,60 Cukup  

0,20 – 0,40 Rendah  

0,00 -0,20 Sangat rendah 

(Arikunto, 2012:72) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Uji reliabilitas untuk butir soal dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha yaitu: 
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas yang dicari 

Ʃσ
2

i  = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

σ
2

i = Varians total  

Tabel 1.4 Kriteria Reliabilitas 

Indeks  Keterangan  

0,80-1,00 Sangat tinggi 

0,60-0,80 Tinggi  

0,40-0,60 Cukup  

0,20-0,40 Rendah  

0,00-0,20  Sangat rendah  

(Arikunto, 2012:122)  

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran merupakan proporsi atau perbandingan antara siswa 

yang menjawab benar dengan keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Pengujian 

taraf kesukaran bertujuan untuk mengetahui tingkat mudah atau sukarnya suatu 

soal. Soal terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya dan soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi 

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar 

jangkauannya. Indeks kesukaran dihitung menggunakan rumus: 

P = 
 

  
 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa menjawab soal tersebut dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes  
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Tabel 1.5 Indeks Kesukaran 

Indeks Keterangan 

0,00-0,30 Sukar 

0,30-0,70 Sedang 

0,70-1,00 Mudah 

 (Arikunto, 2012:207). 

d. Pengujian Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah keterampilan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berketerampilan tinggi dengan siswa yang berketerampilan 

rendah. Rumus perhitungan daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D = 
  

  
- 
  

  
 

Keterangan: 

D   =  Daya pembeda 

BA  = Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

BB = Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok bawah 

JA = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB = Banyaknya siswa pada kelompok bawah  

Tabel 1.6 Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Keterangan 

0,00-0,20 Buruk 

0,20-0,40 Cukup 

0,40-0,70 Baik 

0,70-1,00 Baik Sekali 

(Arikunto, 2012:213) 

8. Analisis Data Penelitian 

Data kuantitatif diolah dengan statistik menggunakan analisis korelasi untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh antar variabel yang diteliti, sehingga dapat 
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diperoleh kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti atau hanya kebetulan. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tes 

Untuk mengetahui belajar kognitif siswa yaitu dengan cara mengolah data 

hasil tes awal dan tes akhir siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes 

dianalisis dengan mencari nilai N-Gain. Menurut Hake (1998:1) nilai N-Gain 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

N- Gain = 
                           

                        
 

Adapun kriteria N-Gain dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1.7 Kriteria Indeks N-Gain 

Persentase (%) Kriteria  

0,1-0,3 Rendah 

0,3-0,7 Sedang 

0,7-1,0 Tinggi 

 (Hake,1998:1) 

Tabel 1.8 Kualifikasi Skor Rata-Rata Nilai Perhitungan Tes 

No  Rata-rata nilai  Kriteria  

1 80,00-100,00 Sangat baik 

2 66,00-79,00 Baik 

3 56,00-65,00 Cukup 

4 40,00-55,00 Kurang  

5 30,00-39,00 Gagal  

(Arikunto, 2006:253) 

Analisis data yang dimaksud adalah mengolah data mentah berupa hasil 

penelitian agar dapat ditafsirkan dan mengandung makna. Penafsiran data tersebut 

antara lain untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang dilakukan 

dengan uji hipotestis. Uji hipotestis dilakukan untuk mengetahui apakah H0 
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diterima atau ditolak maka dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

hipotestis. 

a. Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas data, salah satu metode yang digunakan 

adalah metode Kai Kuadrat (Chi Kuadrat). Dituliskan dengan 

menggunakan simbol   . Langkah-langkah uji normalitas sebagai berikut: 

1) Mengkonversikan masing-masing variabel dengan menunjukkan 

semua item yang diperoleh 

2) Membuat daftar distribusi frekuensi masing-masing variabel dengan 

terlebih dahulu dengan mencari : 

3) Menentukan banyaknya kelas (K) dengan rumus : 

K = 1 + 3,3 log (n)    (Subana, 2000: 124) 

Keterangan :  

K = banyaknya kelas 

n = banyaknya data 

3,3 = bilangan konstan 

4) Menentungkan rentang (R) 

R = Xmax - Xmin      (Subana, 2000: 124) 

Keterangan :  

R = rentang  

Xmax  = nilai terbesar 

Xmin = nilai terkecil 
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5) Menentukkan luas interval kelas dengan rumus : 

P = 
 

 
 (Subana, 2000: 124) 

Keterangan : 

R = rentang  

K = banyaknya kelas 

P = luas interval kelas 

6) Dari daftar frekuensi masing-masing yang telah dibuat, kemudian 

melakukan langkah selanjutnya yaitu : 

7) Mencari mean dengan rumus : 

 ̅   
       

     
     (Subana, 2000: 66) 

Keterangan : 

 ̅ = nilai rata-rata 

fi = frekuensi ke – i 

xi = data ke –i 

8) Menghitung standar deviasi atau simpangan baku 

   √
   (     ̅)

 

   
     (Rahayu, 2014: 71) 

9) Membuat tabel distribusi frekuensi observasi dan ekspektasi masing-

masing variabel 

10) Menguji kenormalan dengan cara menghitung Chi-kuadrat (X
2
) 

dengan rumus : 

     
(     )

 

  
     (Subana, 2000: 124) 
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Keterangan : 

X
2 

= uji normalitas 

   = hasil pengamatan 

   = hasil yang diharapkan 

 

11) Mencari derajat kebebasan (dk) dengan rumus : 

 dk = k- 3      (Rahayu, 2014: 105) 

Keterangan: 

Dk
 

= derajat kebebasan 

K = banyak kelas interval 

12) Menentukan nilai (X
2
) tabel dengan taraf signifikasi α = 0,05 

Membandingkan harga Chi Kuadrathitung dengan Chi Kuadrattabel. Bila 

harga Chi Kuadrathitung lebih kecil dari Kuadrattabel, maka distribusi 

dinyatakan normal, dan sebaliknya dinyatakan tidak normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenits dengan langkah-langkah berikut ini : 

1) Mencari nilai Fhitung 

   
  

  
 (Subana, 2000: 171) 

Keterangan : 

F = distribusi f 

Vb = variansi besar 

Vk = variansi kecil 
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2) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus : 

dk = (n1 – 1) (n2 – 1)    (Rahayu, 2014: 112) 

Ketarangan : 

Dk = derajat kebebasan pembilang dan penyebut 

n1 = sampel yang variansnya besar 

n2 = sampel yang variansnya kecil 

(n1 – 1) = dk pembilang (varians terbesar) 

(n2 – 1) = dk penyebut (varians terkecil) 

3) Menentukan nilai Ftabel dari daftar 

Ftabel = Fα (dk1) (dk2) (Rahayu, 2014: 112) 

4) Menentukan homogenitas 

Dengan kriteria uji Fhitung < Ftabel, maka tidak berbeda siginifikan atau 

data homogen dan Fhitung > Ftabel, maka berbeda signifikan atau data 

tidak homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotestis, dimaksudkan untuk menguji diterima atau ditolaknya 

hipotestis yang diajukan. Uji hipotestis dapat dilakukan dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Apabila data berdistribusi normal dan homogen maka digunakan 

statistik parametris yaitu dengan menggunakan test “t”. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

Mencari deviasi standar gabungan dengan rumus : 

     √
(    )   (    )  

       
     (Subana, 2000: 171) 
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Keterangan : 

n1 = banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = banyaknya sampel kelompok 2 

V1 = varians data kelompok 1 (Sd1)
2 

V2 = varians data kelompok 2 (Sd2)
2
 

2) Menentukan t hitung dengan rumus : 

   
 ̅     ̅ 

    √
 
  
  
 
  

 

 (Subana, 2000: 171) 

Keterangan : 

 ̅̅   = rata-rata data kelompok 1 

 ̅̅   = rata-rata data kelompok 2 

n1 = banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = banyaknya sampel kelompok 2 

dsg = nilai deviasi standar gabungan 

3) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus : 

db = n1 + n2 – 2 (Subana, 2000: 172) 

Ketarangan : 

Db = derajat kebebasan 

n1 = sampel yang variansnya besar  

n2 = sampel yang variansnya kecil 

4) Menentukan ttabel dengan rumus : 

Ttabel =  
(   

 

 
  )(  )

 (Subana, 2000: 172) 
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5) Pengujian hipotestis 

Kriteria pengujian ialah : 

a. Jika thitung  < ttabel, maka tidak berbeda signifikan. 

b. Jika thitung  > ttabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan. 

      (Subana, 2000: 173) 

2. Lembar Observasi 

Untuk mengetahui tentang keterlakasanaan proses pembelajaran, dilakukan 

dengan menggunakan observasi untuk mengadakan pencatatan mengenai aktivitas 

siswa dan selama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain 

Based Learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional kelas 

kontrol. Pengisian lembar observasi dengan menchecklist (√) pada kolom nilai 

sesuai dengan pengamatan dengan kriteria “terlaksana” atau “tidak terlaksana”. 

Presentase keterlaksanaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

NP = 
  

 
 x 100 % 

Keterangan:  

NP = Nilai persen keterlaksanaan yang dicari atau yang diharapkan 

nm = Jumlah item di cek dari tiap aspek daftar cek 

N =  Jumlah seluruh item dari tiap aspek daftar cek (Arikunto, 2012: 116) 

Tabel 1.9 Kriteria Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran 

Rentang Predikat 

80-100 Sangat Baik 

70-79 Baik 

60-69 Cukup 

50-59 Kurang Baik 

0-49 Gagal 

(Arikunto, 2012: 265). 
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3. Angket 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning, dianalisis dengan menggunakan 

angket. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari responden tentang 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Angket diberikan kepada siswa setelah 

proses pembelajaran berakhir. Untuk menegnalisis nilai angket digunakan skala 

likert dalam bentuk checklist (√) 

Tabel 1.10 Skala Likert 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Ragu-ragu (RR)   3 Ragu-ragu (RR)   3 

Tidak setuju (T) 2 Tidak setuju (T) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

(Subana, 2000: 33). 

Persentase respon siswa menggunakan rumus sebagai berikut  

P =
  

  
 x 100 % 

Keterangan: 

P = Persentase Jawaban 

Jr = Jumlah siswa dengan respon sama 

Js = Jumlah seluruh siswa        (Arikunto, 2012:7)  

Tabel 1.11 Kategori Kualifikasi Angket 

Kualifikasi Kategori 

P<1,5 Sangat rendah 

1,5-2,5 Rendah  

2,5-3,5 Sedang 

3,5-4,5 Tinggi  

4,4-5,5 Sangat tinggi  

(Subana, 2000:32-33) 
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9. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

Untuk dapat melaksanakan tahap penelitian, maka perlu ditempuh 

persiapan sebagai berikut: 

a. Menentukan sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. 

b. Pengurusan surat izin penelitian dan melakukan observasi/survei 

tempat. 

c. Studi pendahuluan ke sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. 

d. Studi litelatur untuk mengumpulkan informasi terkait rumusan 

masalah yang diteliti. Studi litelatur tersebut meliputi kajian tentang 

pembelajaran Brain Based Learning, analisis kurikulum dan materi 

pembelajaran IPA di SMA. 

e. Penyusunan dan pembimbingan proposal. 

f. Seminar dan revisi proposal. 

g. Membuat perangkat pembelajaran  

h. Menyusun kisi-kisi uji coba soal dan melaksanakan bimbingan dengan 

dosen pembimbing. 

i. Mempersiapkan perizinan uji coba instrumen di sekolah kemudian 

melakukan uji coba instrumen penelitian  

j. Melakukan uji coba soal  

k. Analisis hasil uji coba soal supaya dapat digunakan dalam kegiatan 

penelitian. 
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2. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan tes awal sebelum proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen dengan pendekatan 

Brain Based Learning sesuai RPP. 

c. Melakukan tes akhir pada kelas kontrol dan eksperimen setelah proses 

pembelajaran selesai. Tes yang diberikan berupa tes uraian. 

d. Memberikan angket dan lembar observasi pada kelas eksperimen dan 

kontrol setelah proses pembelajaran. 

3. Tahap akhir 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

b. Menarik kesimpulan hasil penelitian 

c. Melaporkan hasil penelitian 



 

 

10. Alur Penelitian 
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