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ABSTRAK  

Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning (BBL) 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan 

Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik  

Di SMA Negeri 2 Kotabumi 

Oleh : 

Alsya Oza Nidita 

 

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan 

literasi sains pada peserta didik menjadi permasalahan yang harus 

diperbaiki, dimana dalam pra penelitian ini ditemukan masih 

kurangnya kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan literasi 

sains peserta didik kelas X di SMA Negeri 2 Kotabumi. Dengan 

demikian dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran Brain Based Learning memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan literasi 

sains peserta didik di SMA Negeri 2 Kotabumi. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tes dengan soal uraian dan non 

tes dengan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 35 dan 

34 siswa. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh model 

pembelajaran Brain Based Learning terhadap kemampuan 

pemahaman konsep dan kemampuan literasi sains peserta didik kelas 

X di SMA Negeri 2 Kotabumi. Perbedaan kemampuan pemahaman 

konsep kelas eksperimen dengan kelas kontrol yakni 86% dengan 

69%. Sedangkan untuk kemampuan literasi sains kelas eksperimen  

79% dan kelas kontrol 72%. Adanya pengaruh juga dapat dilihat dari 

uji hipotesis yang memperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05 dengan 

demikian penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah ditentukan.  

 

Kata Kunci : Brain Based Learning, Kemampuan Pemahaman 

Konsep, Kemampuan Literasi Sains 
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MOTTO 

 

               

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), 

jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Ali „Imran : 139) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Agar tidak adanya salah paham yang muncul terhadap judul 

penelitian ini maka langkah awal yang tepat adalah dengan 

memaparkan beberapa kata yang terdapat pada judul. Adapun judul 

dari penelitian ini adalah “Pengaruh Model Pembelajaran Brain 

Based Learning (BBL) Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Dan Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik Kelas X Di 

SMA Negeri 2 Kotabumi”. Berikut ini merupakan uraian pengertian 

beberapa kata kunci judul penelitian ini : 

1. Pengaruh merupakan kekuatan yang ditimbulkan dari suatu hal 

seperti orang ataupun benda yang turut serta membentuk watak, 

kepercayaan atau tingkah laku seseorang.
1
 

2. Model pembelajaran merupakan suatu rencana yang sebelumnya 

dipersiapkan sedemikian rupa yang penggunaannya untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan menjadi 

petunjuk bagi guru dalam mengajar di kelas. 
2
 

3. Brain Based Learning (BBL) adalah model pembelajaran yang 

berbasis terhadap penggunaan otak yang mana memiliki kaitan 

yang erat dengan perkembangan kognitif. Pembelajaran ini juga 

didasarkan pada kemampuan otak dengan fungsi-fungsi tertentu 

ketika pembelajaran. 
3
 

4. Kemampuan pemahaman konsep adalah suatu kemampuan 

untuk menangkap pengertian-pengertian serta mampu 

mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk 

                                                
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 
2 Himawan P, Model Pembelajaran Sistem Perilaku (Jakarta: Himawan Press, 

2017). 
3 Ainun Fitriani and Ewan Irawan, „Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika SMP Dengan Pendekatan Brain Based Learning Berorientasi Pada 

Kemampuan Koneksi Matematis‟, Jurnal Pendidikan MIPA, 10.1 (2020), 53–59. 
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yang mudah dipahami, memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya.
4
 

5. Kemampuan literasi sains merupakan suatu kemampuan untuk 

dapat menarik suatu kesimpulan tentang alam dengan upaya 

yang melibatkan pengetahuan ilmiah. Selain itu juga 

kemampuan dalam mengidentifikasi pertanyaan dengan 

mengedepankan pertimbangan sains.
5
 

6. Peserta didik adalah komponen yang paling penting dalam suatu 

pendidikan, selain itu juga berjalan atau tidaknya sistem belajar 

mengajar juga terletak pada peserta didik yang menjadi kunci. 
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat 

kompleks Pada abad ke-21,pada era globalisasi saat ini kualitas 

sumber daya manusia (SDM) harus senantiasa disiapkan sehingga 

memiliki daya saing global. Dalam undang-undang sendiri telah 

dijabarkan mengenai pendidikan pada Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menjelaskan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa dan juga negara.
7
 Upaya 

yang tepat dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

dan satu-satunya dalam wadah yang dapat dipandang dan berfungsi 

sebagai alat untuk membangun SDM yang bermutu tinggi adalah 

pendidikan. 

                                                
4 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 
5 Uus Toharudin and dkk., Membangun Literasi Sains Peserta Didik 

(Bandung: Humaniora, 2011). 
6 Syamsu Yusuf, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011). 
7 Melkanus Suluh, „Perspektif Pendidikan Nasional‟, Jurnal Cendekia: Jurnal 

Pendidikan Matematika, 2.1 (2018), 1–9. 
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Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk menumbuh 

kembangkan potensi Sumber Daya Manusia melalui kegiatan 

pembelajaran. Ada dua konsep utama dalam pendidikan, yaitu belajar 

dan pembelajaran. Belajar berkaitan dengan pembelajar dan 

pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran sangat 

berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk menunjang 

kebijakan yang dicanangkan pemerintah dalam bidang Pendidikan. 

Pendidikan adalah bidang  yang memfokuskan kegiatan pada proses 

belajar mengajar (transfer ilmu).
8 Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan adalah kemampuan 

seorang pendidik dalam mempersiapkan peserta didik melalui proses 

pembelajaran yang akan berlangsung.
9
 

 

Seperti kalam Allah SWT mengenai pendidik, yaitu: 

 

ِئَكِة فَقَبَل أَۢوبِ 
ٓ َملَ  َمبَٓء ُكلَّهَب ثُنَّ َعَرَضهُنأ َعلَى ٱلأ َسأ َمبِٓء   ُ َوَعلََّن َءاَدَم ٱۡلأ ىوِب أِسَسأ

ِدقِيَه  ُٓؤََلِٓء إِن ُكىتُنأ َص    ١٣هَ 
Artinya : “Allah SWT memberi pelajaran pada Nabi Adam 

mengenai nama baik benda dan lain sebagainya. Lalu 

menyampaikan ke Para kekasih Allah lalu 

berkata:"Sebutkan pada-Ku ( Allah SWT) nama dari 

benda dan lain sebagainya itu jika kamu memang 

orang yang benar" (Q.S Al-baqarah : 31).” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas seorang pendidik adalah 

untuk membimbing dan mengajarkan peserta didik terkait ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya, hal tersebut dilakukan dengan alasan 

semata-mata bahwa peserta didik akan menjadi manusia sebagaimana 

yang diharapkan oleh bangsa, negara, dan agama. 

Proses pembelajaran pada satuan Pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

                                                
8 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer Formula Dan Penerapan Dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2017) hlm 13 
9 Qomario, „Pengaruh Hypnoteaching Dalam Contextual Teaching and 

Learning Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis‟, Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, 9.1 (2018), 47. 
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peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran interaksi peserta didik menjadi kegiatan 

yang berhubungan erat karena dapat memberikan pengetahuan yang 

lebih luas.
10

 Dalam proses pembelajaran sendiri terdapat rangkaian 

kegiatan yang edukatif antara komponen yang ada didalamnya yakni 

peserta didik dan pendidik. Kedua komponen tersebut menjadi suatu 

elemen yang melengkapi satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan, 

interaksi antara kedua komponen tersebut akan menjadi tolak ukur 

lancarnya proses pembelajaran. Sebagai pendidik, kompetensi yang 

diperlukan bukan hanya sekedar penguasaan terhadap materi pelajaran 

tetapi juga mencakup beberapa hal lainnya. Kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran juga sangat diperlukan, dengan demikian 

akan terbentuk pembelajaran yang aktif. Pada pembelajaran saat ini 

peserta didik memiliki tuntutan untuk dapat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, maka akan membentuk aspek-aspek sikap, pengetahuan 

dan kemampuan sebagaimana yang diminta dalam kurikulum.
11

 

Pemilihan terhadap suatu pembelajaran harus 

mempertimbangkan tujuan dan dampak yang muncul. Hasil dari suatu 

pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan, maka hal ini 

menjadi perhatian ketika melaksanakan pembelajaran aktivitas yang 

dilakukan serta perilaku peserta didik menjadi hal yang menentukan 

hasil tersebut.
12

 Adapun pengaruh dari perilaku yang menjadikan 

tujuan pembelajaran berhasil tertuang dalam suatu aktivitas belajar 

yaitu didasari dengan berbagai prinsip.  

Prinsip yang dimaksud menjadi dasar dari aktivitas belajar 

adalah adanya motivasi belajar yang menjadikan dorongan bagi 

peserta didik untuk tergerak berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar keberhasilan 

pembelajaran ditentukan oleh adanya keaktifan. Selain itu juga 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang pendidik juga menjadi hal 

                                                
10 Annurrahmah, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013). 
11 Dewi Irmawati Retno, „Pengaruh Startegi Pembelajaran Dan Motivasi 

Belajar Terhadap Higher Order Thinking Skill (HOTS) Dalam Pembelajaran IPA 

Siswa Kelas VI Sekolah Dasa‟, Jurna Pendidikan Dasar, 5.2 (2018), 65–72. 
12 Abdullah Sani Ridwan, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013). 
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yang sangat penting, dengan adanya pengalaman dalam kegiatan 

pembelajaran sebelumnya maka pendidik dapat memposisikan diri 

dalam kegiatan pembelajaran, terkait materi-materi apa saja yang sulit 

juga perlu adanya penekanan agar peserta didik dapat lebih memahami 

materi dengan cara pengulangan, selain itu perlu adanya umpan balik 

antara pendidik dan peserta didik sebagai penguatan dari berbagai 

fakta. Dengan demikian, dalam bentuk pengembangan potensi peserta 

didik diperlukan adanya rencana dan strategi yang sebelumnya harus 

disiapkan sehingga dapat tercapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran.
13 

Merancang proses pembelajaran sendiri menjadi tugas 

yang harus mampu dilakukan oleh pendidik, rancangan harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam memperoleh 

pengetahuan melalui pembelajaran.  

Pengetahuan merupakan hal yang menjadi bagian dari tujuan 

pembelajaran, selain itu juga terdapat konsep dan kemampuan dalam 

berpikir, serta sikap yang dimiliki dan pembentukannya dalam diri 

peserta didik.
14 

 Pada suatu pembelajaran harus melibatkan peserta 

didik, pembelajaran yang kurang melibatkan peserta didik dengan 

secara aktif akan menyebabkan kurangnya keseimbangan kemampuan 

dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, bahkan sebagian 

besar peserta didik tidak dapat menghubungkan tentang apa yang 

dipelajari dan apa yang harus dimanfaatkan atau dipergunakan dalam 

belajar. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai 

hasil dari suatu pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti dalam 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung. Belajar bukan 

hanya sekedar dalam menghafal, melainkan satu proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang.
15

 Dalam kegiatan belajar yang dihadapi 

peserta didik diperlukan keaktifan dalam proses belajar mengajar, 

karena keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

                                                
13 Rahman Abdul, „Urgensi Pedagogik Dalam Pembelajaran Dan Implikasinya 

Dalam Pendidikan‟, Jurnal Pendidikan, 3.1 (2018), 1–9. 
14 Sadirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali 

Press, 2012). 
15 Rusman, Model-Model Pembelajara: Mengembangkan Profesionalisme 

Guru (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014). 
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merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan 

pembelajaran. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang 

diharapkan maka diperlukan model pembelajaran. Joyce & Weil 

berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran 

di kelas.
16

 

Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang 

dirancang dengan menyesuaikan prinsip-prinsip yang edukatif dan 

khas. Dengan adanya pemahaman konsep dan keterkaitannya dalam 

mengembangkan keterampilan dasar untuk menumbuhkan nilai 

pengetahuan peserta didik maka telah sesuai dengan prinsip 

ketercapaian suatu tujuan pembelajaran.
17

 Baiknya pemahaman yang 

dimiliki peserta didik akan meningkatkan kemampuan dalam mengerti 

dan memahami materi yang telah dipelajari sehingga dapat 

memberikan penjelasan ataupun uraian terkait hal-hal yang telah 

dipelajari dengan susunan kata yang ia buat sendiri.
18

 

Jika seseorang memiliki kemampuan pemahaman konsep maka 

ia akan menunjukan kemampuan dalam memahami konsep materi dan 

prosedurnya secara lancar, akurat dan tepat. Dalam pembelajaran 

kemampuan pemahaman konsep merupakan kemampuan yang sangat 

penting, hal ini dikarenakan setiap materi yang diajarkan terdiri dari 

konsep-konsep yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. 

Apabila peserta didik tidak memiliki pemahaman terhadap konsep 

yang dipelajari maka akan muncul kesulitan dalam pemahaman 

terhadap konsep selanjutnya, hal ini menjadi peristiwa yang beruntun. 

Apabila pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran memiliki 

pemahaman konsep yang kuat maka hal ini akan menjadi dasar dalam 

pembentukan pemahaman yang baru, dengan demikian berguna dalam 

                                                
16 Nirmalasari Yulianti, „Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

Dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik‟, Jurnal Pendidikan 

Matematika Raflesia, 4.1 (2019), 60–65. 
17 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2008). 
18 Ummi Rosyidah, „Analisis Kemampuan Penalaran Dan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa Pendidikan Matematika Pada Mata 

Kuliah Aljabar Dasar‟, Supremum Journal of Mathematics, 5.1 (2021), 63–71. 
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proses pemecahan masalah baru yang kemudian akan dihadapinya.
19

 

Modal yang sangat penting ketika hendak melakukan pemecahan 

masalah adalah pemahaman konsep, karena pemahaman konsep akan 

menjadi bahan baku dalam menentukan strategi pemecahan masalah.  

Proses pembelajaran dan juga proses penyelesaian masalah 

dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman dalam menerapkan dan menggunakan pengetahuan serta 

keterampilannya. Selain penerapan dalam pemecahan masalah untuk 

mengetahui pengetahuan dan keterampilan peserta didik, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi juga dipengaruhi oleh pemahaman yang 

dimiliki. Pentingnya pemahaman ini juga berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran biologi itu sendiri, yang mana tujuan tersebut terdiri dari 

membangun kemampuan peserta didik dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi di lingkungannya, mendorong peserta didik dalam 

menerapkan pengetahuan biologi dengan kehidupan sehari-hari.
20

 

Penekanan terhadap pemahaman secara langsung, yang mana 

menjadikan peserta didik memahami lingkungan sekitar secara ilmiah 

dan alamiah, kemudian dikaitkan dengan pengetahuan tentang sains 

yang telah dipelajarinya terhadap fenomena yang ditemui maka 

kemampuan ini disebut sebagai kemampuan literasi sains.
21

 

 Literasi sains merupakan kemampuan dalam memahami 

interaksi yang terjadi pada manusia dengan alam, sehingga dapat 

mengambil kesimpulan dengan upaya ilmiah, kemudian melakukan 

identifikasi terhadap pertanyaan yang ada dan membuat kesimpulan 

dengan mengacu pada pertimbangan sains.
22

 Peserta didik menjadi 

terlatih dalam menggunakan pengetahuan ilmiah ketika memahami 

alam dan perubahannya karena aktivitas manusia, merupakan fungsi 

yang dicapai oleh kemampuan literasi sains. Adanya literasi sains 

menjadi dorongan untuk menerapkan konsep, prinsip, keterampilan 

proses dan penggunaan nilai-nilai sains dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                
19 Rosyidah. 
20 Candra Whyudi, „Efektivitas Pembelajaran Daring Melalui Whatsapp 

Group Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa‟, Jurnal Pena 

Edukasi, 8.1 (2021), 1–6. 
21 Muhammad Shohibul Ihsan, „Analisis Kemampuan Literasi Sains Peserta 

Didik Dalam Pembelajaran Kimia Menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis 

Blended Learning‟, Edu Mat Sains, 6.1 (2021), 197–206. 
22 Toharudin and dkk. 
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Hal ini juga sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat maupun 

terhadap diri sendiri karena peserta didik dapat memahami alam 

sekitar, menemukan korelasi antara sains dan teknologi dengan 

masyarakat.
23

 Oleh karenanya, literasi sains merupakan kemampuan 

yang sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik melalui 

pelajaran biologi dan penerapan dalam model pembelajaran yang 

digunakan.  

Penerapan suatu model pembelajaran yang mampu mengubah 

minat siswa terhadap pembelajaran biologi ditinjau dari karakteristik 

pembelajaran biologi yang bersifat abstrak dan teoritis sangat 

diperlukan. Penerapan model pembelajaran yang variatif dan sesuai 

dengan karakteristik peserta didik akan menghindarkan rasa bosan, 

tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Suasana 

pembelajaran yang menyenangkan hendaknya diusahakan guru 

dengan memperhatikan otak.
24

 

Maka dari itu sangat diperlukan melakukan pengembangan 

kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan literasi sains karena 

kemampuan tersebut dapat menjadi salah satu faktor untuk menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran biologi. Permasalahan dalam 

pengembangan kemampuan tersebut penulis temui di SMAN 2 

Kotabumi. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil pra penelitian penulis 

yang menunjukkan hasil kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan literasi sains peserta didiknya masih sangat rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi Pembelajaran 

yang digunakan masih bersifat bersifat monotan dan kurangnya 

inovasi sehingga peserta didik minim pengalaman dalam 

pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik enggan untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran yang cenderung sama setiap 

pertemuannya. Dengan demikian guru harus memilih model 

pembelajaran yang baru dan bervariasi.  

Pembelajaran seperti itu dapat menyebabkan kemampuan 

pemahaman konsep dan literasi sains peserta didik rendah dikarenakan 

                                                
23 Mufida Noviana and Sri Hendrawati, „Profil Kemampuan Literasi Sains 

Siswa SMP Di KotaPurwokerto Ditinjau Dari Aspek Konten, Kontek, Proses, Dan 

Konteks Sains‟, Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora, 1.2 (2017), 77. 
24 Sparina Riska, „Pengaruh Model Brain Based Learning (BBL) Terhadap 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X Siswa SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaran 

2012/2013‟, Jurnal Bio-Pedagogi, 2.2 (2017), 79. 
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peserta didik kurang terlatih untuk membentuk pengetahuan. Selain 

itu pula, peserta didik kurang dilatih untuk menghubungkan 

pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Kurangnya kemampuan 

pemahaman konsep dan literasi sains dapat dilihat dari tabel. 

Berikut adalah data hasil pra penelitian tes soal uraian dalam 

mengukur kemampuan pemahaman konsep yang ditunjukkan pada 

tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 

Data Hasil Pra Penelitian Tes Soal Kemampuan Pemahaman Konsep 

Peserta Didik Kelas X Di SMAN 2 Kotabumi 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Menafsirkan 47% Kurang sekali 

2 Mencontohkan 57% Kurang 

3 Mengkalsifikasikan 49% Kurang sekali 

4 Merangkum 52% Kurang sekali 

5 Menyimpulkan 48% Kurang sekali 

6 Membandingkan 50% Kurang sekali 

7 Menjelaskan 51% Kurang sekali 

Sumber: Dokumen nilai pribadi 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dari hasil pra penelitian menggunakan 

soal uraian kemampuan pemahaman konsep yang dilakukan oleh 

peserta didik X MIPA 1 dan X MIPA 6 di SMAN 2 Kotabumi masuk 

kedalam kriteria yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dimana 

terdapat perolehan dalam setiap indikator soal yang dilakukan peserta 

didik X MIPA 1 dan X MIPA 6 sangat kurang. Perolehan yang paling 

rendah ditunjukkan pada indikator menafsirkan yaitu 47% sedangkan 

indikator yang paling tinggi terdapat pada indikator mencontohkan 

yaitu 57% dan persentase ini masih termasuk dalam kategori atau 

kriteria sangat kurang atau sangat rendah. Maka secara umum 

kesimpulan pada kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih 
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tergolong kurang sekali. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya 

peningkatan kembali dalam mengembangkan kemampuan 

pemahaman konsep. 

Selain kurangnya kemampuan pemahaman konsep dapat 

diketahui juga bahwa kemampuan literasi sains peserta didik masih 

sangat rendah.Terlihat pula pada pelaksanaan pengerjaan soal uraian 

kemampuan literasi sains peserta didik kelas X MIPA 1 dan X MIPA 

6 pada saat pra penelitian. Adapun data hasil tes soal uraian yang 

dilakukan peserta didik untuk mengukur kemampuan literasi sains 

ditunjukkan pada tabel 1.2 

 

Tabel 1.2 

Data Hasil Pra Penelitian Tes Soal Kemampuan Literasi Sains Peserta 

Didik Kelas X Di SMAN 2 Kotabumi 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Mengidentifikasi Isu Ilmiah 48% Kurang sekali 

2 Menjelaskan Fenomena Ilmiah 49% Kurang sekali 

3 Menggunakan Bukti Ilmiah 43% Kurang sekali 

Sumber: Dokumen nilai pribadi 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas dengan menggunakan soal 

uraian yang dilakukan peserta didik kelas X MIPA 1 dan X MIPA 6, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik masih kurang 

dalam memiliki kemampuan literasi sains. Hal ini ditunjukkan pada 

persentase pencapaian indikator literasi sains yang diperoleh peserta 

didik. Perolehan yang paling rendah ditunjukkan pada indikator 

menggunakan bukti ilmiah yaitu dengan pencapaian persentase 43% 

sedangkan indikator yang paling tinggi ditunjukkan pada indikator 

menjelaskan fenomena ilmiah yaitu dengan pencapaian persentase 

49%, namun persentase ini juga masih termasuk dalam kategori 

kurang sekali. Maka secara umum dari data yang sudah didapat, 

disimpulkan bahwa kemampuan literasi sains yang dimiliki peserta 

didik masih sangat rendah dan ini menimbulkan bahwa kemampuan 

literasi sains peserta didik harus diperbaiki. 

Berdasarkan permasalah yang ada dari penjelasan diatas sangat 

diperlukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada tersebut, 
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salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan 

model pembelajaran Brain Based Learning (BBL) dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran Brain Based Learning (BBL) merupakan 

salah satu model pembelajaran yang tepat untuk digunakan sebagai 

bentuk upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Model 

pembelajaran ini mampu menjadikan peserta didik untuk mengambil, 

mengelola informasi sehingga meningkatkan keterampilannya dalam 

berpikir ketika pelaksanaan proses pembelajaran. Model pembelajaran 

ini memiliki kemampuan untuk mendukung otak dalam belajar, 

menjadikannya lebih semangat sehingga dapat merangsang motivasi 

peserta didik untuk belajar. Kelebihan yang dimiliki oleh model BBL 

ini adalah dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik.
25

 

Dengan menerapkan model ini pada pembelajaran biologi maka 

pembelajaran tersebut dapat melatih untuk mengembangkan otak 

dalam pembelajaran secara alamiah, maka perkembangan otak akan 

dimaksimalkan selama proses pembelajaran, dengan demikian 

aktivitas dan hasil belajar dapat mencapai taraf maksimal.
26

 

Proses pembelajaran yang menggunakan model BBL dapat 

membentuk proses yang menyebabkan otak memahami dan 

mengingat dengan baik fakta dan keterampilan yang disimpan secara 

alami. Adapun tujuan proses pembelajaran tersebut untuk menerapkan 

kemampuan tersebut dalam dunia nyata. Pada model pembelajaran 

BBL memiliki beberapa unsur yang terdiri dari menciptakan 

pembelajaran yang memacu kemampuan berpikir untuk lingkungan 

sekitar, terbentuknya lingkungan belajar yang menyenangkan, dan 

membentuk pembelajaran yang lebih aktif. 
27

 Dengan penggunaan 

model pembelajaran Brain Based Learning (BBL) diharapkan mampu 

membuat perubahan terhadap kemampuan berpikir peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengatasi dinamika 

yang ditemui dan membuka pola pikir menjadi lebih luas ketika 

                                                
25 Herliandry Luh Devi, „Kemampuan Berpikir Kritis Fisika Peserta Didik 

Kelas X Dengan Model Brain Based Learning‟, Journal Penlitian Pendidikan, 5.1 

(2019), 40. 
26 H. H Basri, „Pengaruh Model Brain Based Learning (BBL) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas XI Pada Materi Laju Reaksi‟, Media Eksakta, 17.1 (2021), 40. 
27 Ida Farida, „Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Brain Based Learning 

(BBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Terhadap Siswa‟, Jurnal 

Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 1.4 (2021), 245–51. 
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memandang sebuah informasi dari berbagai media sumber, 

lingkungan dan lainnya.  

Beberapa peneliti lain atau terdahulu yang mendukung tentang 

Model Pembelajaran Brain Based Learning (BBL) yang telah 

diterapkan dalam pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan 

literasi sains dan kemampuan pemahaman konsep. Adapun penelitian 

model pembelajaran BBL terhadap pemahaman konsep yang 

dilakukan oleh Ni Wayan Yuliana Anggraini menunjukan hasil bahwa 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran tersebut 

memiliki pemahaman konsep yang tinggi dibandingkan peserta didik 

yang hanya menggunakan model pembelajaran langsung, yang dilihat 

dari nilai rata-rata peserta didik. Menurut Penelitian yang telah 

dilakukan oleh N. Adiastuty, bahwa model pembelajaran BBL 

menunjukan hasil signifikan yang sangat tinggi terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada materi barisan dan deret.
 28

 Penelitian lain 

dari Riska Saparina menunjukan bahwa model pembelajaran BBL 

berpengaruh nyata untuk meningkatkan hasil belajar pada ranah 

afektif yang dilihat pada nilai rata-rata peserta didik kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.
29

 Selain itu ada pula 

penelitian dari Luh Devi Heliandry bahwa model pembelajaran BBL 

berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik.
30

 Penelitian oleh Bilal Duman yaitu bahwa penelitian 

menggunakan model pembelajaran BBL memberikan kontribusi 

positif dan implikasi paling penting dalam meningkatkan tingkat 

prestasi akademik peserta didik.
31

 Selanjutnya penelitian oleh Eda dan 

Ayhan dimana hasil meta-analisis menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan Brain Based Learning mengarah ke prestasi akademik 

yang lebih besar daripada metode pengajaran tradisional.
32

  

                                                
28 Ni Wayan Anggraini, „Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based Learning 

Dan Model Pembelajaran Langsung Terhadap Peahaman Konsep Siswa SMP‟, 

JRiska.urnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia, 1.1 (2020), 79. 
29 Riska. 
30 Luh Devi. 
31 Umi Arifah, „Mathematics Critical Thinking Skills Based On Learning 

Style and Gender on Brain Based Learning Assisted by Mind Mapping‟, Unnes 

Journal of Mathematics Education Research, 11.1 (2021), 27–34. 
32 Ardian Agus Permana and Ika Kartika, „Brain-Based Learning : The Impact 

on Student‟s Higher Order Thinking Skills and Motivation‟, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Fisika, 10.1 (2021), 47–58. 
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Pada penelitian ini peneliti akan mengukur kemampuan 

pemahaman konsep dan kemampuan literasi sains peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran Brain Based Learning. 

Keterbaruan penelitian ini adalah penggunaan model Pembelajaran 

Brain Based Learning dalam mengukur kemampuan literasi sains 

peserta didik khususnya pada kelas X dengan menggunakan materi 

Ekosistem, Dimana penggunaan model pembelajaran Brain Based 

Learning (BBL) akan menciptakan proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik yang berperan 

sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

membuat serta melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Brain Based Learning (BBL) Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Literasi 

Sains Peserta Didik Kelas X Di SMA Negeri 2 Kotabumi”. Dengan 

keterbaruan dari penelitian yaitu belum dilakukannya penelitian 

terkait penggunaan model pembelajaran Brain Based Learning 

terhadap dua kemampuan yakni kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan literasi sains di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 

Kotabumi khususnya pada jenjang keals X.  

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa 

permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini di 

antaranya : 

1. Dibutuhkan penggunaan model pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik di SMAN 2 Kotabumi dalam kegiatan 

proses pembelajaran. 

2. Masih rendahnya kemampuan pemahaman konsep pada peserta 

didik disebabkan karena pembelajaran yang masih 

menggunakan discovery learning, dimana peserta didik kurang 

mendapatkan pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan 

bermakna. 

3. Rendahnya kemampuan literasi sains disebabkan proses 

pembelajaran yang masih bersifat monoton dan hanya 



14 

menggunakan satu jenis model saja secara berulang yakni model 

discovery learning serta mengabaikan pentingnya kemampuan 

membaca dan menulis sains sebagai kompetensi yang dimiliki 

peserta didik. 

D. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini batasan masalah yang akan dikaji adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan model 

pembelajaran Brain Based Learning (BBL), Model 

pembelajaran Brain Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain 

secara alamiah untuk belajar, sehingga siswa aktif dalam 

membangun pengetahuannya yang dilandasi struktur kognitif 

yang telah dimilikinya serta didasarkan pada cara otak bekerja 

sehingga diharapkan dalam pembelajaran dapat diserap oleh 

otak secara maksimal 

2. Pemahaman konsep peserta didik pada penelitian ini terdiri dari 

beberapa indikator yakni menafsirkan, Mencontohkan, 

Mengklasifikasikan, Merangkum, Menyimpulkan, 

Membandingkan, dan Menjelaskan. 

3. Literasi sains pada penelitian ini terdiri dari indikator-indikator 

berikut, Mengidentifikasi Isu Ilmiah, Menjelaskan Fenomena 

Ilmiah, dan Menggunakan Bukti Ilmiah. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian permasalahan yang muncul dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model Brain Based Learning 

terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik di 

SMAN 2 Kotabumi? 

2. Apakah terdapat pengaruh model Brain Based Learning 

terhadap literasi sains peserta didik kelas di SMAN 2 

Kotabumi? 

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui pengaruh model Brain Based Learning terhadap 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik di SMAN 2 

Kotabumi. 

2. Mengetahui pengaruh model Brain Based Learning terhadap 

literasi sains pada peserta didik di SMAN 2 Kotabumi. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 

pihak. adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

pendidikan bagi sekolah untuk dijadikan acuan yang mampu 

mengembangkan kualitas suatu pendidikan. 

2. Praktis 

a. Bagi pendidik 

Dapat menjadi dorongan atau inspirasi agar proses 

pembelajaran dapat lebih diperbaiki sehingga menjadi 

lebih optimal dengan adanya wawasan tentang alternatif 

memilih legiatan belajar mengajar yang baik.  

b. Bagi peserta didik 

Sebagai acuan untuk memberikan suasana baru dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik aktif dalam 

mengembangkan pengetahuan kegiatan pembelajran. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan 

menjadi bekal dalam menempuh profesi sebagai pendidik.  

 

H. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Materi dalam penelitian ini adalah materi keanekaragaman 

hayati.  

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran Brain Based Learning (BBL). 

3. Pemahaman konsep adalah sebuah kemampuan peserta didik 

berupa penguasaan dalam hal materi pelajaran, hal ini peserta 
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didik tidak hanya sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah 

konsep yang dipelajari, namun harus mampu mengungkapkan 

kembali kedalam bentuk lain yang mudah dimengerti, 

pemahaman konsep sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh 

seorang peserta didik, karena jika peserta didik tidak memahami 

konsep, mereka akan mengalami kesulitan pada saat berhadapan 

dengan masalah pembelajaran yang menuntut sebuah 

kemampuan dalam penalarannya, dengan adanya kemampuan 

pemahaman konsep juga akan mempengaruhi pemecahan 

masalah dalam materi pembelajaran. 

4. Literasi sains adalah sebuah kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains dalam mengidentifikasi sebuah 

permasalahan, mengidentifikasi pertanyaan, serta menarik 

sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka 

memahami dan membuat keputusan yaitu berkenaan dengan 

alam. Hal ini berkaitan dengan peserta didik bukan hanya 

sekedar mengetahui konsep sains, melainkan juga dapat 

menerapkan kemampuan sains dalam memecahkan berbagai 

permasalahan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang 

bertujuan memiliki kepekaan dan kepeduliannya terhadap 

lingkungan sekitarnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Brain Based Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting 

dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya hewan juga 

belajar tetapi masih ditentukan oleh instingnya.
33

 Hal ini dapat kita 

lihat bersama dalam peran pendidikan dalam membina dan 

membimbing generasi bangsa yang mampu bersaing dalam arus 

globalisasi, oleh karena itu pendidikan dituntut untuk memberikan 

kontribusi pemikiran, sikap dan tindakan guna menumbuhkembang-

kan potensi peradaban manusia menuju keserasian hidup yang 

dikehendaki agama, bangsa dan Negara.
34

 

Joyce dan Weil menyatakan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pelajaran dikelas
35

 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai 

hasil dari suatu pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti dalam 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran.
36

 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri.Adapun ciri-ciri dari 

model pembelajaran sebagai berikut:
37

 

1. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu 

2. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar dikelas 

3. Memiliki bagian bagian model 

                                                
33 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah 

Tinjauan  Filosofis, (Yogyakarta:SUKA Press, 2014) hlm 5. 
34 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21, (Yogyakarta: Diva Press, 2019) hlm 67. 
35 Rusman. 
36 Ibid, h. 134. 
37 Ibid, h.136. 
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4. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model 

pembelajaran 

5. Membuat persiapan mengajar dengam pedoman model 

pembelajaran yang dipilih. 

Model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

biasanya disusun dengan berbagai prinsip atau teori belajar. Model-

model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan 

menjadi empat model pembelajaran yaitu:
38

 

1. Model interaksi social, dimana model ini menuntut siswa 

untuk lebih aktif berinteraksi dengan lingkungan 

belajarnya 

2. Model pemrosesan informasi, model ini menuntut siswa 

untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi 

yang akan dipelajarinya. 

3. Model personal, model ini menuntut siswa untu mampu 

mengeksplorasi, mengelaborasi dan mengaktualisasikan 

kemampuannya dalam suatu kegiatan pembelajaran 

4. Model modifikasi tingkah laku, model ini mengahruskan 

siswa untuk mampu mengembangkan kemampuannya 

melalui tugas-tugas belajar, pembentukan perilaku aktif 

dan memanipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar 

 

2. Pengertian model Brain Based Learning (BBL) 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu 

menyeimbangkan seluruh potensi berpikir siswa.Otak merupakan 

pusat dari semua aktivitas termasuk berpikir.Salah satu pembelajaran 

yang memperhatikan dan mengembangkan potensi otak untuk dapat 

mengembangkan keterampilan sehingga dapat menemukan langkah-

langkah yang tepat untuk memecahkan permasalahan adalah 

menggunakan Brain Based Learning (BBL). 
39

 

Model Brain Based Learning menekankan pada kesenangan 

dan kecintaan akan belajar. Model ini diselaraskan dengan cara otak 

dirancang secara alamiah untuk belajar, sehingga pembelajaran 

                                                
38 Ibid, h. 380. 
39 Diani Henda, „Pembelajaran Fisika Dengan Model Brain Based Learning 

(BBL): Dampak Pada Keterampilan Berpikir Kritis‟, Journal Of Science and 

Mathematics Education, 2.3 (2019), 345. 



19 

menjadi salah satu organ terpenting dari manusia karena otak merupak 

pusat dari seluruh aktivitas manusia seperti mengingat, berpikir, 

berimajinasi dan lain-lain. Otak mempunyai fungsi yang berbeda-beda 

yaitu, otak kiri berfungsi dalam hal yang berkaitan dengan logika, 

rasio, kemampuan menulis, dan membaca, sedangkan otak kanan 

berfungsi dalam perkembangan emosional.Model ini dapat 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi berpikir secara alamiah, yaitu berdasarkan fungsi kedua 

bagian otak. Model brain based learning mengarahkan peserta didik 

untuk dapat belajar secara maksimal dengan mengoptimalkan potensi 

fungsi otak kiri dan otak kanan.  

Jensen menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kemampuan 

otak mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak dan 

bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman.
40

 Ada 

tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi 

BBL, yaitu: 

1. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang 

kemampuan berpikir siswa. 

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

3. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan 

bermakna. 

Model BBL (Brain Based Learning) bertujuan untuk 

mengembangkan lima sistem pembelajaran alamiah otak yang dapat 

mengembangkan suatu potensi otak dengan maksimal. Kelima sistem 

pembelajaran tersebut adalah system pembelajaran emosional, social, 

kognitif, fisik dan reflektif. Kelima pembelajaran ini saling 

mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri.
41

 

Jensen juga menjabarkan strategi untuk memaksimalkan 

pembelajaran Brain Based Learning, yaitu:
42

 

                                                
40 Op.Cit, Diani Henda, dkk.h.345. 
41 Ade Apriadi Adiansha and Khairul Sani, „Pengaruh Model Brain Based 

Learning Dan Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kompleks 

Matematis Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Bima‟, 

Jurnal Pendidikan MIPA, 11.1 (2021), 36–44. 
42 Nur Khasanah and Ilham Rizkianto, „Keefektifan Pembelajaran Brain Based 

Learning Ditinjau Dari Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 

VII‟, Jurnal Pendidikan Matematis, 7.3 (2018), 3. 



20 

a. Memperbanyak suatu aktifitas fisik, istirahat, dangerakan 

untuk membuat otak lebih efektif sehingga dapat 

meningkatkan berfikir,belajar, dan ingatan. 

b. Pembentukan kelompok diskusi secara acak dan berbeda 

setiap pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mempererat 

hubungan antar siswa. 

c. Waktu mengajar guru pada satu kelas antara 30 sampai 90 

menit perhari dan 3 sampai 5 kali perminggu. Hal ini 

merupakan waktu yang efektif untuk meningkatkan 

kapasitas proses ingatan dan perhatian siswa dalam 

belajar 

d. Mengurangi stress siswa dengan membangun 

keterampilan berbicara siswa dan aktivitas fisik. 

e. Memberikan siswa motivasi, menghargai pendapat, dan 

memberi pujian terhadap semua kegiatan yang dilakukan.  

f. Memberikan waktu bagi otak untuk memproses 

pengetahuan yang didapat dengan cara istirahat. 

g. Perangkat pembelajaran sebaiknya menarik yang dapat 

meningkatkan perhatian, memori, keterampilan visual dan 

verbal. 

h. Membangun keterampilan sosial yang meliputi kerjasama, 

kepercayaan, dan rasa ingin tahu.  

i. Guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

tentang psikologi siswa termasuk siswa berkebutuhan 

khusus. 

j. Memberikan review dan kuis kepada siswa untuk 

mengetahui pencapaian siswa. 

 

BBL merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan cara 

otak yang didesain secara alamiah untuk belajar, sehingga siswa aktif 

dalam membangun pengetahuannya yang dilandasi struktur kognitif 

yang telah dimilikinya serta didasarkan pada cara otak bekerja 

sehingga diharapkan dalam pembelajaran dapat diserap oleh otak 

secara maksimal.
43

 Setiap guru dan seluruh pengelola sekolah dapat 

                                                
43 Kadek Essy Novalianti, „Pengaruh Model Brain Based Learning 

Berbantukan Brain Gym Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis DItinjau Dari 

Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik‟, Jurnal Pijar MIPA, 16.1 (2021), 49–56. 
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menerapkan BBL, hal ini dapat mengubah kegiatan mengajar secara 

mendasar, tidak saja menjadi efektif, bahkan hampir menjadi seluruh 

potensi yang dimiliki seseorang akan terbangkit. 

Ciri pembelajaran BBL adalah kelas yang rileks, 

pembelajaran yang konstruktivistik, menekankan aspek kerjasama 

antar siswa untuk merefleksikan materi yang telah diterimanya, 

pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Proses belajar 

mengajar menggunakan BBL cenderung penuh dengan kegembiraan, 

sehingga siswa memiliki motivasi diri. Hal tersebut lah yang dapat 

mendorong kemampuan otak untuk mengintegrasikan sejumlah 

informasi yang luas serta melibatkan siswa didalam suatu proses 

pembelajaran secara serempak melibatkan akal, kreativitas, dan ilmu 

psikologi.
44

 

Model BBL erat kaitannya dengan memberdayakan potensi 

otak dan kesiapan siswa dalam proses pembelajaran. Kesiapan siswa 

ini lah yang harus diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa 

belajar dan ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan baik dan 

meningkat. 

Brain Based Learning adalah pembelajaran yang mengadopsi 

teori-teori dari model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran 

aktif (active learning). Oleh karena itu, guru diharapkan untuk 

membelajarkan siswa untuk memaknai dan memahami pembelajaran 

yang dilakukan. Guru juga diharapkan mampu mengkondisikan 

kondisi belajar dengan kadar ancaman yang rendah serta dukungan 

yang tinggi untung mendorong siswa untuk aktif dan memperoleh 

banyak pengalaman belajar.
45

 

 

3. Sintaks Model Pembelajaran Brain Based Learning 

Sintaks pada model Brain Based Learning terdapat tujuh 

sintaks yaitu:
46

 

  

                                                
44 Ibid, h.80. 
45 Ni Pitu Devi Maretha, „Pengaruh Model Brain Based Learning Terhadap 

Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Berpikir Kritis Fisika SMA‟, Jurnal 

Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 6.1 (2020), 53–62. 
46 Op.cit, Heliandry, Luh Devy.h.40. 
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Tabel 2.1 

Sintak Model Pembelajaran Brain Based Learning 

No Sintak 

1 Tahap pra-pemaparan 

2 Tahap pemaparan 

3 Tahap inisiasi dan akuisisi 

4 Tahap elaborasi 

5 Tahap inkubasi dan pengaturan memori 

6 Tahap verifikasi atau pengecekan 

7 Tahap selebrasi dan integrasi 

 

Sintak pertama pada pra-pemaparan, peserta didik diberikan 

sebuah rangsangan untuk mengetahui mengenai kegiatan apa saja 

yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini akan 

membantu peserta didik dalam membangun keterampilan lebih baik 

agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang benar-benar 

memiliki tatanan yang sesuai secara tersusun sebagai rencana untuk 

membangun kemampuan otak.
47

 Pada tahap ini pendidik menyajikan 

sebuah gambar dari materi yang akan dipelajari, sehingga peserta 

didik dapat berpikir mengenai hal apa yang disampaikan pada gambar 

yang ditampilkan. 

Sintak kedua pada pemaparan, tahap ini untuk terciptanya 

kesenangan dan rasa ingin tahu, pendidik akan menampilkan materi 

dan gambar dan pada tahap ini diharapkan peserta didik dapat 

mengajukan sebuah pertanyaan dan membangun keterkaitan dengan 

lingkungan. Tahap ini peserta didik diharapkan aktif dan dan tanggap 

dalam pembelajaran untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti 

pembelajaran, tahap ini pendidik mengemukakan tujuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini juga pendidik mengajukan 

sebuah pertanyaan mengenai materi dan gambar yang ditampilkan. 

Sintak yang ketiga yaitu inisiasi dan akuisisi. Pada sintak 

ketiga ini merupakan tahapan yang memberikan pembenaran, salah 

satunya dengan memberi fakta awal yang penuh dengan ide, rincian, 

kompleksitas, dan makna. Pada sintak ini guru akan membagi peserta 

                                                
47 Jansen Eric, BRAIN BASED LEARNING Pembelajaran Berbasis 

Kemampuan Otak Cara Baru Dalam Pengajaran Dan Pelatihan (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2008). 
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didik dalam beberapa kelompok kemudian guru akan memberikan 

lembar kerja peserta didik (LKPD) pada setiap kelompok yang telah 

dibagikan. Guru memunculkan isu-isu mengenai masalah yang terjadi 

di masyarakat melalui kegiatan observasi lingkungan dan artikel hal 

ini akan membuat peserta didik untuk bertindak ilmiah dalam 

menanggapi permasalahan. Pada kegiatan ini akan menimbulkan 

keingintahuan peserta didik dan dapat menciptakan suatu pola pikir 

yang lebih luas dalam hal-hal yang diamati, selain itu pula peserta 

didik dapat membaca sumber lain untuk dapat menyusun daftar 

pertanyaan yang belum diketahui dari kegiatan yang dilakukan dan 

diamati. 

Sintak yang keempat yaitu elaborasi, tahap ini sebagai tahap 

pemrosesan untuk menjadikan pembelajaran menjadi 

bermakna.
48

Tahap ini memberikan peserta didik untuk menganalisis 

suatu permasalahan atau pertanyaan, menyortir dan memperdalam 

pembelajaran tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini peserta 

didik melakukan kerjasama bersama kelompok untuk menganalisis 

data dari hasil pengamatan yang telah diamati, Sebagai dorongan 

untuk mengasah kemampuan peserta didik. Pada tahap ini peserta 

didik dapat belajar mengevaluasi dan meninjau hasil karya yang 

dilakukan secara individu dan bersama kelompok, sebagai umpan 

balik untuk membangun pengetahuan. Membuat koreksi sembari 

melakukan kegiatan mengkritik. Proses elaborasi merupakan sebagai 

tahap dimana untuk memastikan para pelajar atau peserta didik tidak 

hanya mengulang pembelajaran dari fakta-fakta yang ada, namun 

dapat membangun jalur neural dalam otak sehingga peserta didik 

dapat menghubungkan subjek-subjek dengan cara yang bermakna.
49

 

Sintak yang kelima yaitu inkubasi dan pengaturan memori, 

pada tahap ini peserta didik diberikan waktu istirahat dan waktu untuk 

mengulang kembali hal-hal yang telah dicapai. Tahap ini pula peserta 

didik melakukan peregangan dengan menonton video pembelajaran 

yang dapat memotivasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Menurut 

Jensen, otak bekerja paling efektif dari waktu ke waktu, bukan 

langsung terjadi pada suatu waktu. Selain itu, dalam tahap ini peserta 
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didik mengkomunikasikan secara lisan informasi serta peserta didik 

lain menulis point-point materi yang belum mereka pahami pada 

materi pembelajaran pada saat pertemuan hari itu. Sedangkan tahap 

memasukan memori didesain untuk membentuk gambaran yang 

akurat untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif.
50

 

Sintak keenam yaitu verifikasi atau pengecekan. Tahap ini 

guru mengecek atau mengkonfirmasi pembelajarannya apakah peserta 

didik paham dengan materi yang telah dipelajari ataukah belum. Pada 

tahap verifikasi peserta didik akan konfirmasi dari hasil pengamatan 

dan dibantu oleh guru untuk menunjang pengetahuan peserta didik 

dalam membenarkan kesalahan makna dari peserta didik, serta 

melakukan kegiatan untuk menyimpulkan pembelajaran dengan media 

mind mapping, presentasi, menyampaikan hasil diskusi, 

mengemukakan pendapat, bertanya dan membuat laporan hasil 

pengamatan. 

Sintak ketujuh yaitu selebrasi dan integrasi. Tahapan ini 

merupakan tahapan terakhir dalam pembelajaran brain based learning. 

Pada tahap ini akan menciptakan sebuah suasana cinta dalam 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menyimpulkan materi 

yang telah diberikan bersama sama dengan guru. Kemudian pada 

tahap terakhir ini pula akan diberikan suatu penghargaan dalam 

bentuk hadiah, tepuk tangan dan acungan jempol bagi yang tepat 

untuk peserta didik. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Brain Based Learning 

Brain Based Learning adalah pembelajaran yang berpusat 

pada peseerta didik dengan memanfaatkan seluruh fungsi otak dan 

mengakui bawa tidak semua peserta didik dapat belajar dengan cara 

yang sama. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran Brain Based Learning.
51

 

Adapun kelebihan dari model pembelajaran Brain Based 

Learning, yaitu: 

1. Menciptakan pola, konteks, keterkaitan pembelajaran 

dengan pikiran 

                                                
50 Ibid, h.63. 
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2. Mengumpulkan informasi dalam satu kesatuan dengan 

berbagai cara 

3. Pembelajaran berpusat pada siswa dan menjadikan siswa 

aktif 

4. Membebaskan siswa belajar sesuai dengan gayanya 

5. Guru dapat memberikan pengalaman yang positif. 

Adapun kelemahan dari model pembelajaran Brain Based 

Learning, yaitu: 

1. Pembelajaran membutuhkan waktu yang lama karena 

berpusat pada peserta didik. 

2. Memerlukan fasilitas yang memadai dalam 

mendukung pembelajaran 

3. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam 

menciptakan lingkungan pembelajaran. 

 

B. Pemahaman Konsep 

1. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep sangat penting bagi siswa untuk dapat 

mengingat konsep-konsep yang mereka pelajari lebih lama, sehingga 

proses pembelajaran akan lebih bermakna. Siswa dapat dikatakan 

telah memahami suatu pembelajaran dan informasi yang diterima 

berupa:
52

 

1. Menafsirkan bagan, diagram atau grafik 

2. Menerjemahkan suatu pernyataan verbal ke dalam 

formula matematis 

3. Memprediksi berdasarkan kecenderungan tertentu 

interpolasi dan ekstrapolasi 

4. Mengungkapkan suatu konsep dengan kata-kata sendiri 

Pemahaman konsep merupakan kompetensi siswa yang 

ditunjukkan dalam memahami konsep dan memahami prosedur secara 

luwes, akurat dan tepat. Peningkatan dalam pemahaman konsep dapat 

dilihat pada peningkatan hasil belajar.
53

 Pemahaman konsep 

                                                
52 Setyawan Puguh and Ibrahim Muslimin, „Pengembangan Media Flashcard 

Berbasis Pictorial Riddle Pada Materi Plantae Untuk Meningkatkan Motivasi Dan 

Pemahaman Konsep Siswa SMA/MA Kelas X‟, Jurnal BioEdu, 8.2 (2019), 261. 
53 Yolanda Bareti Hermanto, „Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep 

Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pakem Berbantuan Problem Posing Ditinjau 
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merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan.Karena dengan 

pemahaman konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

penalaran. Selain itu pemahaman konsep juga sebagai pilar dalam 

pemecahan suatu masalah dalam pembelajaran, dengan demikian 

pemahaman konsep merupakan hal penting bagi peserta didik. Karena 

bila peserta didik tidak memahami konsep mereka akan kesulitan 

ketika dihadapkan pada masalah pembelajaran yang menuntut 

penalaran.
54

 

Meningkatnya pemahaman konsep siswa dalam belajar 

tergantung dengan bagaimana siswa itu berpikir dalam mengolah 

informasi, jika siswa memiliki gaya berpikir tinggi maka siswa dapat 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsepnya, dan juga sebaliknya jika 

siswa memiliki gaya berpikir rendah maka siswa akan kurang mampu 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dan hal inilah yang 

mengakibatkan pemahaman konsepnya rendah. Selain itu pula, 

meningkatnya pemahaman konsep siswa tergantung dengan 

bagaimana guru dalam mengelola pembelajaran, guru tidak hanya 

memberikan informasi kepada siswa tetapi juga harus menerapkan 

prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.
55

 

Konsep adalah sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri 

yang sama. Melalui pemahaman konsep siswa diharapkan untuk tidak 

sekedar memilikinya, tetapi siswa diharapkan untuk dapat 

menggunakan konsep yang dimilikinya untuk mengorganisasikan dan 

mengklasifikasikan pengalamannya untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya.
56

 Konsep menunjukkan suatu hubungan antara konsep-

konsep yang lebih sederhana sebagai dasar perkiraan atau jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat esai tentang mengapa 

                                                                                                      
Dari Keterampilan Metakognitif‟, Jurnal Pendidikan Matematika, 5.2 (2021), 1640–
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56 Hadiwiyah Ruhul, .„.“Evektifitas Penerapan Pendekatan STM Dalam 
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suatu gejala itu bisa terjadi. Konsep pula diperoleh dari fakta, 

peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berfikir abstrak. 

Konsep dapat mengalami suatu perubahan apabila disesuaikan dengan 

fakta atau pengetahuan baru.
57

 

Pemahaman konsep merupakan landasan penting untuk 

berpikir dalam menyelesaikan masalah, sehingga dalam penyelesaian 

tahapan soal latihan diperlukan pemahaman konsep.Pemahaman 

terhadap konsep merupakan bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran dalam pemecahan masalah, baik di dalam kegiatan 

pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman 

konsep menurut bloom adalah suatu kemampuan untuk menangkap 

pengertian-pengertian serta mampu mengungkapkan suatu materi 

yang disajikan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, memberikan 

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.
58

 Sedangkan menurut 

sanjaya pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik berupa 

penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana peserta didik tidak 

hanya sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang 

dipelajari, tetapi juga mampu mengungkapkan kembali kedalam 

bentuk lain yang mudah dimengerti, dan mampu mengaplikasikan 

konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.
59

 

Berdasarkan pengertian dari pemahaman konsep dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep sangat 

diperlukan dan harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Karena 

dengan adanya kemampuan pemahaman konsep akan mempengaruhi 

pemecahan masalah dan dalam materi pembelajaran biologi 

dibutuhkan pemecahan masalah di setiap materinya. Dengan adanya 

pemahaman konsep pula peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan penalarannya. 

Kemampuan pemahaman konsep pada peserta didik 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran biologi. Karena di dalam 

pemecahan masalah yang ada ketika pembelajaran biologi juga 

membutuhkan pemahaman konsep bukan hanya kemampuan berpikir 
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kritis pada peserta didik. Kemampuan pemahaman konsep ini sangat 

berperan untuk melatih siswa agar dapat lebih aktif 

mengkonstruksikan konsep-konsep yang didukung oleh keseimbangan 

dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 

2. Indikator Pemahaman Konsep 

Pada pemahaman konsep terdapat indikator penelitian, dimana 

indikator ini merupakan aktivitas dalam belajar. Indikator aktivitas 

belajar yaitu membaca bahan bacaan, melaksanakan diskusi 

kelompok, membuat pertanyaan, menyelesaikan soal, mengemukakan 

pendapat, bersemangat, bergembira, dan tenang dalam kegiatan 

diskusi. Indikator pemahaman konsep biologi yaitu mampu:
60

 

Tabel 2.2 

Indikator Pemahaman Konsep 

No Aspek Pemahaman Konsep Definisi  

1 Interpreting (menafsirkan) Menerangkan, menangkap atau 

mengartikan maksud perkataan atau 

wacana dengan mengutarakan 

pendapatnya sendiri. 

2 Exemplifying (mencontohkan) Memberikan contoh dari suatu 

konsep atau prinsip 

3 Classifying ( 

Mengklasifikasikan) 

Menggolongkan menurut jenisnya 

4 Summarizing (Merangkum) Mengumpulkan jadi satu atau 

meringkas 

5 Inferring (Menyimpulkan) Mengikhlaskan (menetapkan, 

mencari pendapat ) berdasarkan 

apa-apa yang diuraikan 

6 Comparing (Membandingkan) Memadukan (menyamakan) dua hal 

dan sebagainya untuk mengetahui 

persamaan atau selisihnya 

7 Explaining (Menjelaskan) Menerangkan atau menguraikan 

secara jelas 

Sumber: Taksonomi Bloom. Anderson and Krathwohl 

                                                
60 Dwi Adianti Putri, „Pengaruh Pembelajaran Conceptual Understanding 
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Indikator pemahaman pada dasarnya sama,yaitu dengan 

memahami sesuatu berarti seseorang itu dapat mempertahankan, 

membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, 

menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi 

contoh, menulis kembali, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan. 

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 78 menerangkan bahwa betapa 

pentingnya pemahaman bagi manusia adalah sebagai berikut: 

                   

      

Artinya : “Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak 

mengetahui kitab (taurat) kecuali hanya berangan-

angan dan mereka hanya menduga-duga. (Q.S Al-

Baqarah ayat: 78).” 

 

C. Literasi Sains 

1. Pengertian Literasi Sains 

Sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan.Sains berasal 

dari kata Science atau natural science, yaitu ilmu-ilmu alam yang 

kajiannya meliputi fisika, kimia dan biologi, serta ilmu-ilmu lain yang 

serupa. Sains merupakan suatu keilmuan yang berfokus pada 

fenomena alam beserta interaksinya.
61

 Menurut Benyamin, seorang 

filosof sains, sains merupakan cara penyelidikan yang berusaha keras 

mendapatkan data hingga informasi tentang dunia (alam semesta) 

dengan menggunakan suatu metode pengamatan dan hipotesis yang 

telah teruji berdasarkan pengamatan. Sains didefinisikan sebagai 

cabang ilmu yang berkenaan dengan pengamatan dan pengelompokan 

fakta-fakta, terutama tentang pembentukan atau lebih tepatnya 

formulasi kuantitatif dari hukum-hukum umum yang dapat 
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diverifikasikan terutama dengan menggunakan pendekatan induktif 

dan hipotesis.
62

 

Penguasaan konsep sains dilengkapi dengan kemampuan 

untuk dapat mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-

hari.Dalam Q.S An-Nur Ayat 43 yang berbunyi: 

 

                     

                  

                     

               

 

Artinya: “Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan 

awan bergerak perlahan, kemudian 

mengumpulkan, lalu dia menjadikan dia 

bertumpuk-tumpuk lalu engkau lihat hujan keluar 

dari celah-celahnya, dan dia (juga) menurunkan 

(butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari 

(gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-

gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran es) 

itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

dihindarkan-Nya dari siapa yang Dia kehendaki. 

Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan.(Q.S An-Nur Ayat 43).” 

 

Menurut Jack Holbrook Kemampuan menerapkan konsep 

sains dalam kehidupan sehari hari disebut dengan kemampuan literasi 
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sains.
63

 Salah satu pembelajaran yang harus mengedepankan melek 

sains atau literasi sains yaitu pembelajaran kontekstual.
64

 

Pembelajaran kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik 

untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
65

 Pembelajaran 

kontekstual sangat dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Dimana 

pada pandangan filsafat konstruktivisme literasi sains tentang hakikat 

pengetahuan mempengaruhi konsep tentang proses belajar. Filsafat ini 

menyebutkan bahwa belajar bukan sekedar menghafal, tetapi proses 

mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman, serta sebaliknya, 

pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain (guru), tetapi 

merupakan hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan oleh 

setiap individu.
66

 

literasi berasal dari “Literacy” yang berarti melek huruf, 

sementara sains berasal dari “Science” yang berarti ilmu pengetahuan. 

Dimana literasi sains merupakan suatu ilmu pengetahuan dan suatu 

pemahaman mengenai konsep dan proses sains yang memungkinkan 

seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang 

dimilikinya sehingga literasi sains akan mampu berperan aktif dalam 

segala segi kehidupan terutama dalam suatu bidang ilmu. Literasi 

sains didefinisikan pula sebagai kapasitas untuk menggunakan 

pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan 

menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data untuk memahami 

alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi 

karena suatu suatu aktivitas manusia.
67

 

Siswa yang memiliki kemampuan literasi sains dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir logis, berpikir kreatif, 

memecahkan masalah, bersifat kritis, menguasai teknologi, adaptif 
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terhadap perubahan dan perkembangan zaman, serta melek sains. Oleh 

karena itu, untuk menjadi orang yang melek sains maka peserta didik 

perlu dibekali kemampuan literasi sains.
68

 Literasi sains penting untuk 

dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya dengan cara peserta didik 

itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat 

bergantung pada teknologi dan kemajuan, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan. Dalam hal ini pula terdapat tujuan pendidikan sains, 

yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai situasi.
69

 

Literasi Sains (scientific literacy) didefinisikan oleh PISA 

(Programme For International Student Assessment) sebagai 

pengetahuan dan penggunaannya untuk mengidentifikasi pertanyaan, 

memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah dan 

menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti.
70

 Pengukuran literasi 

sains pertama kali dilakukan pada tahun 2000 oleh PISA dan 

dilanjutkan secara berkala tiap tiga tahun. Hasil pengukuran terakhir 

dilakukan pada tahun 2012 dan Indonesia merupakan Negara dengan 

kemampuan literasi sains peserta didik yang sangat rendah. Banyak 

sekali faktor yang menyebabkan rendahnya literasi sains yaitu gender, 

ekonomi dan social, serta imigrasi. 

Kemampuan literasi sains peserta didik yang masih rendah 

dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kurikulum dan sistem 

pendidikan, pemilihan metode dan model pengajaran oleh guru, sarana 

dan fasilitas belajar, sumber belajar, bahan ajar, dan sebagainya.
71

 

Rendahnya mutu hasil belajar sains peserta didik menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran sains di sekolah-sekolah Indonesia telah 

mengabaikan perolehan kepemilikan literasi sains peserta didik. 

Kondisi ini menuntut adanya pembaharuan dan pembaharuan dengan 

segara dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran sains, 

khususnya di tingkat pendidikan dasar. Proses pembelajaran sains 
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yang dilakukan di sekolah menjadi faktor utama yang menentukan 

mutu hasil belajar sains peserta didik.
72

 

Faktor lain yang menyebabkan literasi sains rendah yaitu 

peserta didik belum terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan 

karakteristik seperti soal-soal pada PISA. Untuk meningkatkan literasi 

sains atau literasi ilmiah, guru juga memerlukan perangkat evaluasi 

yang berbasis literasi sains. Guru sering mengabaikan alat evaluasi 

berbasis literasi sains karena belum memahami bagaimana membuat 

perangkat evaluasi tersebut. Selain itu pula, faktor latar belakang 

peserta didik, minat, intensitas belajar, dan sikap peserta didik 

terhadap sains juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi literasi 

sains peserta didik.
73

Pentingnya literasi sains untuk dikuasai peserta 

didik dalam kaitannya dengan bagaimana peserta didik dapat 

memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-

masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat 

tergantung pada teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan. 

Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan 

menulis tentang sains dan teknologi, namun literasi sains lebih sekedar 

mengingat istilah-istilah sains. Pada dasarnya, literasi sains meliputi 

dua kompetensi utama yaitu:
74

 

a. Kompetensi belajar sepanjang hayat, termasuk membekali 

peserta didik untuk belajar disekolah yang lebih lanjut. 

b. Kompetensi dalam menggunakan pengetahuan yang 

dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.  

Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika 

peserta didik menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah, 

seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti, serta 

menerangkan kesimpulan. Tujuan dalam pendidikan sains adalah 

meningkatkan kompetensi peserta didik untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi, sehingga peserta didik 

akan mampu belajar lebih lanjut dan hidup di masyarakat yang saat ini 

akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk membenahi proses pembelajaran 
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sains adalah mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi sains 

pada peserta didik. 

Pembelajaran sains yang digunakan untuk membangun literasi 

sains peserta didik dapat dilakukan dengan pembelajaran yang 

semuanya bertumpu pada “student active learning”. Model 

pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran sains 

teknologi masyarakat merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengusung teori konstruktivisme, dimana model pembelajaran 

berbasis masalah ini sangat berpengaruh tinggi terhadap peningkatan 

literasi sains.
75

 

Literasi sains merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

dikuasai oleh seluruh individu karena berakiatan erat dengan 

bagaimana seseorang dapat memahami lingkungan hidup dan 

masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang 

sangat berganting pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, termasuk juga dalam masalah social kemasyarakatan. 

Terdapat ciri-ciri peserta didik yang memiliki kemampuan literasi 

sains yang baik, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi isu-isu 

sains, menjelaskan fenomena sains, dan menggunakan fakta atau bukti 

sains. Dalam hal ini guru diharapkan dapat menggunakan model 

pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan dapat membantu peserta 

didik dalam meningkatkan literasi sains.
76

 

Berdasarkan rumusan tentang konsep literasi sains, bahwa 

literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengkomunikasikan sains baik dalam lisan maupun tulisan, serta 

menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga 

memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungan 

dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sains.
77

 

 

 

 

                                                
75 Op.Cit. Rahayuni Galuh, h.133. 
76 Suryani Alok, „Pengaruh Model Pembelajaran 5E Terintegrasi Pendekatan 

Saintifik Terhadp Kemampuan Literasi Sains Siswa SMPN 1 Kuripan Tahun Ajaran 

2016/2017‟, Jurnal Pijar MIPA, 12.1 (2017), 40. 
77 Toharudin. 
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2. Indikator Literasi Sains 

Domain literasi sains terdiri atas pengetahuan, ilmiah, 

konteks, komptensi dan sikap. Dalam kompetensi ilmiah PISA 

terdapat tiga hal sebagai berikut:
78

 

1. Mengidentifikasi isu ilmiah, yaitu mengenal isu yang 

dapat ditangani secara ilmiah, mengidentifikasi suatu kata 

kunci untuk mencari informasi ilmiah, dan mengenal 

bentuk penyelidikan ilmiah. 

2. Menjelaskan fenomena ilmiah, yaitu menerapkan 

pengetahuan sains, mendeskripsikan atau menafsirkan 

fenomena ilmiah dan memprediksi perubahan dan 

mengidentifikasi deskripsi, dan penjelasan. 

3. Menggunakan bukti ilmiah, yaitu menafsirkan bukti 

ilmiah, membuat dan mengkomunikasikan simpulan, 

mengidentifikasi asumsi, bukti dan penalaran dibalik 

simpulan, serta menanggapi implikasi sosial dari 

perkembangan sains dan teknologi. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi salah 

satu wahana untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

penerapan pengembangan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman konsep dan literasi sains pada peserta didik sangat 

diperlukan dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut 

berkualitas, karena masih banyak sekali peserta didik yang kurang 

dalam memahami kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan 

literasi sains. Pada pembelajaran yang hanya monoton dan tidak 

bervariasi maka kurang memberikan efek pada aktivitas belajar 

peserta didik, kurangnya ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas 

dan kemandirian belajar mereka sesuai dengan bakat dan minat yang 

dimiliki. Sedangkan pembelajaran dengan model discovery learning 

lebih mengandalkan hasil kegiatan pembelajaran, belum masuk 

kedalam proses yang sistematis dan berkelanjutan sebagai feedback 

terhadap proses pembelajaran tersebut. 

                                                
78 Ibid, h. 11. 
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Pendidik dalam proses pembelajaran memerlukan model 

pembelajaran yang melibatkan bervariasi dan menyenangkan, 

sehingga terjadi suatu interaksi yang maksimal antara pendidik dengan 

peserta didik serta antara peserta didik dengan  peserta didik lainnya. 

Model pembelajaran yang kebanyakan digunakan oleh pendidik  

adalah model mengajar yang sesuai dengan gaya pendidik itu sendiri 

seperti  menerangkan di depan kelas, memberikan tugas, dan diskusi 

yang pada dasarnya  digunakan untuk setiap materi pelajaran, 

sehingga peserta didik akan merasa kurangnya pengalaman dalam 

belajar yang ia dapatkan. Dengan demikian minat untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran menjadi berkurang dan menyebabkan 

pemahaman terhadap matri pelajaran juga ikut berkurang. Selain itu 

peserta didik akan kesulitan dalam menghubungkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari.  

Rendahnya pemahaman peserta didik pada pembelajaran 

Biologi serta kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran 

Biologi yang mengakibatkan pelajaran Biologi menjadi membosankan 

dan sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Solusi untuk mengatasi 

hal tersebut adalah dengan penerapan Model Pembelajaran Brain 

Based Learning (BBL). Model pembelajaran Brain Based Learning 

berperan dalam mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis 

karena pembelajaran berbasis otak ini akan mampu membuat otak 

akan memahami dan mengingat dengan baik saat fakta dan 

keterampilan tersimpan secara alami. Selain itu pula pembelajaran 

dengan menggunakan model Brain Based Learning dapat menjadikan 

peserta didik lebih bertanggung jawab atas hasil belajar yang mereka 

dapatkan. Melalui model ini juga peserta didik mampu mendefinisikan 

konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari 

suatu konsep. Apabila peserta didik belajar dengan berdasarkan 

pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan hanya sekedar untuk 

hafalan, maka pengetahuan yang dimiliki akan lebih bertahan lama 

untuk diingatkan dan hal tersebutlah yang akan mengoptimalkan hasil 

belajar peserta didik. 

Pada pembelajaran biologi peserta didik juga diharapkan 

mempunyai kemampuan literasi sains. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan literasi sains menumbuhkan kemampuan berpikir logis, 

berpikir kreatif, memecahkan masalah, bersifat kritis, menguasai 
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teknologi, adaptif terhadap perubahan perkembangan zaman, serta 

melek sains. Peneliti berharap model pembelajaran Brain Based 

Learning dapat membawa pengaruh perubahan kemampuan berpikir 

peserta didik dalam peningkatan literasi sains dan pemahaman konsep 

untuk kebutuhan saat ini dalam menghadapi dinamika kehidupan 

sehari-hari yang mengharuskan peserta didik dapat membuka pola 

pikir yang lebih luas dalam memandang sebuah informasi yang 

bersumber dari berbagai media, lingkungan dan lain sebagainya serta 

memiliki hubungan timbal balik, sehingga proses pembelajaran 

didalam kelas dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir  
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E. Telaah Materi  

Materi yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi ekosistem. Adapun berdasarkan kurikulum 2013 revisi berikut 

kompetensi dasar dari materi ekosistem.  

 

Tabel 2.3  

Silabus Materi Ekosistem 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 

3.9 Menganalisis informasi atau data 

dari berbagai sumber tentang 

ekosistem dan semua interaksi 

yang berlangsung di dalamnya. 

 

4.10 Mendesain bagan tentang 

interaksi antar komponen 

ekosistem dan jejaring makanan 

yang berlangsung dalam 

berbagai bentuk media.  

Ekologi : 

- Komponen ekosistem 

- Interaksi dalam ekosistem 

- Piramida Ekologi  

- Produktivitas  

- Dinamika Komunitas 

 

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan saling 

ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Sedangkan 

ekosistem sendiri merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan 

(interaksi) saling ketergantungan antara komponen-komponen di 

dalamnya, baik berupa sesama makhluk hidup maupun yang tidak 

hidup. Setiap komponen ekosistem memiliki makna khusus bagi 

komponen yang lainnya. Hubungan saling ketergantungan antara 

komponen ekosistem sangat terorganisir. Hubungan tersebut 

berlangsung secara dinamis sehingga terbentuklah keseimbangan 

ekosistem. Keseimbangan ekosistem ini sudah seharusnya dijaga 

bersama. Oleh karena itu penting sekali mempelajari materi 

ekosistem. Dalam Al-Qur‟an sendiri telah diperintahkan untuk 

senantiasa menjaga alam, sebagaimana yang tertera pada surat Ar-

Rum ayat 41 sebagai berikut : 
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Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepadanya mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)” (Ar-Rum : 41)  

 

Adapun terkait uraian materi ekosistem yang akan dipelajari 

dalam pembelajaran biologi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.4  

Uraian Materi Ekosistem 

No  Sub Materi  Penjelasan 

1 Komponen 

ekosistem  

Semua komponen baik ekosistem daratan 

maupun perairan tersusun dari komponen-

komponen. Berdasarkan struktur dasar 

ekosistem, komponen yang ada dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan 

abiotik.  

- Komponen abiotik adalah komponen 

fisik dan kimiawi yang terdapat pada 

suatu ekosistem sebagai medium atau 

substrat untuk berlangsungnya suatu 

kehidupan. Meliputi udara, air, tanah, 

suhu, garam mineral, kelembapan, dan 

derajat keasaman.  

- Komponen biotik meliputi seluruh 

makhluk hidup di bumi. Antara lain 

bakteri, jamur, ganggang, lumut, 

tumbuhan paku, tumbuhan tingkat 

tinggi, hewan invertebrata, dan hewan 

vertebrata. Berdasarkan segi tingkat 

trofiknya atau nutrisi, komponen biotik 

dalam ekosistem dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu komponen autotrof dan 

komponen heterotrof.  
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2 Interaksi antar 

komponen 

ekosistem 

Di dalam suatu ekosistem, terjadi interaksi antara 

satu komponen biotik dengan komponen biotik 

lainnya dan antara komponen biotik dengan 

abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik 

dapat terjadi antarspesies yang sama maupun 

spesies yang beda. Interaksi antara komponen 

abiotik dengan komponen biotik mengakibatkan 

terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. 

Bentuk-bentuk interaksi antar spesies terdiri dari 

:  

- Netralisme  

- Kompetisi  

- Komensalisme  

- Amensalisme  

- Parasitisme  

- Predasi  

- Protokooperasi  

- Mutualisme  

3 Piramida ekologi Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik 

secara berurutan menurut rantai makanan atau 

jaring-jaring makanan dalam ekosistem. 

Piramida ekologi ini berfungsi untuk 

menunjukkan perbandingan di antara tingkatan 

trofik yang satu dengan tingkatan trofik yang 

lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi 

dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu piramida 

jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi.  

4 Produktivitas  Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme 

organisme berupa pertumbuhan, penambahan, 

dan penimbunan biomassa dalam periode waktu 

tertentu. Produktivitas dapat dibedakan menjadi 

produktivitas primer dan produktivitas sekunder.  

5 Dinamika 

komunitas 

Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai 

populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu 

ekosistem. Komunitas beserta lingkungannya 

bersifat dinamis, artinya saling berinteraksi 

sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. 

Perubahan komunitas dapat terjadi secara siklis 

dan non siklis.  
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F. Kajian Penelitian Relevan  

Model pembelajaran Brain Based Learning beberapa kali 

telah diteliti oleh beberapa peneliti untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep, berpikir kritis dan hasil belajar. 

Adapun hasil pengamatan penelitian yaitu, penelitian model 

pembelajaran Brain Based Learning (BBL) terhadap pemahaman 

konsep yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuliana Anggraini 

menunjukan hasil bahwa peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran Brain Based Learning tersebut memiliki pemahaman 

konsep yang tinggi dibandingkan peserta didik yang hanya 

menggunakan model pembelajaran langsung, yang dilihat dari nilai 

rata-rata peserta didik.
79 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kadek Essy 

Novalianti, dkk. Tentang Pengaruh Model Brain Based Learning 

Berbantuan Brain GYM Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik. Penelitian ini 

menunjukkan hasil yakni terdapat pengaruh dari penggunaan model 

BBL berbantuan gym terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik, akan tetapi tidak terdapat interaksi antara model BBL 

berbantuan gym dengan motivasi belajar peserta didik. Dengan 

demikian model pembelajaran ini secara terpisah dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. 
80

 

Penelitian lainnya terkait model pembelajaran Brain Based 

Learning adalah yang dilakukan oleh sri solihah, dkk. dengan judul 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematik serta self 

confidence siswa dengan menggunakan model Brain Based Learning. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pencapaian dan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa yang 

pembelajarannya menggunakan brain based learning lebih baik jika 

dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran discovery 

learning ditinjau dari pemahaman awal siswa. Dengan demikian 

                                                
79 Yuliana and Ni Wayan Anggraini, „Pengaruh Model Pembelajaran Brain 

Based Learning Dan Model Pembelajaran Langsung Terhadap Pemahaman Konsep 

Siswa SMP‟, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia, 1.1 (2020), 79. 
80 Novalianti. 
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model pembelajaran BBL merupakan model yang kayak diterapkan 

dalam pembelajaran.
81

  

Selanjutnya efektivitas model pembelajaran BBL juga telah 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fitriani dan 

Ewan Irawan yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika SMP dengan Pendekatan Brain Based Learning 

Berorientasi Pada Kemampuan Koneksi Matematis. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas keefektifan menunjukkan 

bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi 

kriteria efektif rata-rata persentase ketuntasan tes kemampuan koneksi 

matematis sebesar 75%. Dengan demikian BBL cukup efektif dalam 

penggunaannya sebagai perangkat pembelajaran.
82

 

Penelitian yang juga menunjukkan efektivitas model BBL 

dilakukan pula oleh Izza Ratna Kumala dkk. yang berjudul Penerapan 

Model Pembelajaran Brain-Based Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Literasi Sains Siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model BBL dapat meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa karena pada model tersebut memiliki kelebihan yang 

mendukung kinerja otak siswa sehingga dapat memaksimalkan 

penggunaan otak kanan dan kiri.
83

  

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban smentara terhadap rumusan 

masaalah penelitian, yang dinyarakan dalam bentuk pernyataan 

mengenai hubungan dua variable atau lebih, mengenai fenomena dan 

variabel
84

.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya 

didasarkan pada teori yang relevan, belum termasuk dalam fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh sebab itu, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

                                                
81 Sri Sholihah, „Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Serta 

Self Confidence Siswa Dengan Menggunakan Model Brain Based Learning‟, 

Teorema : Teori Dan Riset Matematika, 6.1 (2021), 48–58. 
82 Fitriani and Irawan. 
83 Izza Ratna Kumala, „Penerapan Model Pembelajaran Brain-Based Learning 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa‟, Chemistry in Education, 9.1 

(2020), 1–7. 
84 Sugiyono.Op.Cit, h.63. 
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1.   : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

Brain Based Learning (BBL) terhadap kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik kelas x di SMAN 2 

Kotabumi. 

   : Terdapat pengaruh model pembelajaran Brain 

Based Learning (BBL) terhadap kemampuan 

pemahaman konsep  peserta didik kelas x di SMAN 2 

Kotabumi 

2.    : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

Brain Based Learning (BBL) terhadap literasi sains 

peserta didik kelas x di SMAN 2 Kotabumi 

   : Terdapat pengaruh model pembelajaran Brain 

Based Learning (BBL) terhadap kemampuan literasi 

sains peserta didik kelas x di SMAN 2 Kotabumi 
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