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Abstact : The Brain Based Learning model is learning that is synchronized with the way the 

brain is designed naturally for learning. The BBL model has pre-exposure syntax, 

preparation, initiation and acquisition, elaboration, incubation and memory 

formation, verification and checking of beliefs, and celebrations and functional 

integration. Based on the results of the study using the BBL model shows students 

have a better understanding of the concept than using conventional learning, but this 

model must be supported by a conducive classroom atmosphere and a good emotional 

atmosphere. Roundhouse diagram techniques are a technique that can be used to 

organize concepts, identify relationships and build knowledge. Based on the results 

of previous research, this technique is able to improve the ability to think to find 

concepts and longer stored in memory. Roundhouse diagram techniques can train 

students to analyze, simple techniques for remembering subject matter and can 

strengthen the eyes and brain so that they can create a better learning atmosphere. 

Integration of BBL models with Roundhouse diagram techniques to complement 

their strengths and weaknesses. Based on the 2016/2017 National Examination 

Results, the average percentage score of the "body defense mechanism" indicator 

obtained by the students of MA Darussalam in Bengkulu was 37.7%; while in 

2017/2018 it decreased to 28.81%. Through the BBL model accompanied by 

Roundhouse diagram techniques, it is expected to be able to empower analytical 

thinking skills that are less trained in students and can empower a caring attitude 

towards body health. 
 

Keywords : Brain Based Learning, Roundhouse diagram technique, ability to think analysis, 
caring body health attitude 

 

Abstrak : Model Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan 

cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Model BBL memiliki sintaks 

pra-pemaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, inkubasi dan formasi 

memori, verifikasi dan pengecekan keyakinan, serta perayaan dan integrasi 

fungsional. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model BBL menunjukkan 

siswa memiliki pemahaman konsep yang lebih baik dibandingkan menggunakan 

pembelajaran konvensional, tetapi model ini harus didukung oleh suasana kelas yang 

kondusif dan suasana emosi yang baik. Teknik diagram Roundhouse merupakan 

suatu teknik yang dapat digunakan mengorganisasi konsep, mengidentifikasi 

hubungan dan membangun pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, 

teknik ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir untuk menemukan konsep dan 

lebih lama tersimpan dalam memori. Teknik diagram Roundhouse dapat melatih 

siswa menganalisis, teknik sederhana untuk mengingat materi pelajaran serta dapat 

memperkuat indera mata dan otak sehingga dapat memunculkan suasana belajar 

yang lebih baik. Integrasi model BBL dengan teknik diagram Roundhouse untuk 

melengkapi kelebihan dan kelemahan keduanya. Berdasarkan Hasil Ujian Nasional 

tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa prosentase rata-rata skor pada indikator 

“mekanisme pertahanan tubuh” yang diperoleh siswa MA Darussalam Kota 

Bengkulu sebesar 37,7%; sedangkan pada tahun 2017/2018 mengalami penurunan 

menjadi 28,81%. Melalui model BBL disertai teknik diagram Roundhouse 
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diharapkan mampu memberdayakan kemampuan berpikir analisis yang kurang 

terlatih pada siswa dan dapat memberdayakan sikap peduli kesehatan tubuh. 

 
Kata kunci : Brain Based Learning, teknik diagram Roundhouse, kemampuan berpikir 

analisis, sikap peduli kesehatan tubuh 
 

 

A. PENDAHULUAN  
Peningkatan arus globalisasi dan berbagai isu masalah perkembangan pendidikan di 

tingkat internasional merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia cerdas dan produktif di masa depan, salah satunya pada 

bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Nuh, 2013). Perkembangan IPTEK dipengaruhi oleh 

kemampuan sumber daya manusia melakukan inovasi agar mampu bersaing dalam era 

persaingan global, sehingga menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi (Astuti, 2013). 

Sumber daya yang berkualitas untuk memenuhi perkembangan IPTEK, dihasilkan oleh 

pendidikan yang berkualitas untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pendidikan (Widhy, 2013).  
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, 

keterampilan, serta keahlian tertentu kepada individu agar bakat dan kemampuan yang dimiliki 

oleh individu dapat berkembang. Pendidikan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran 

dalam mengembangkan kapasitas belajar dan berpikir, serta potensi yang dimiliki peserta didik 

secara optimal (Widyaningrum, 2013). Relevan UUD No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan 

tidak hanya menghasilkan suatu produk tetapi mengembangkan keterampilan (skill) peserta 

didik serta membangun karakter dan sikap peserta didik melalui kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam pembelajaran, hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk 

mempersiapkan SDM sesuai tuntutan zaman. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan 

penyempurnaan pola pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dan aktif (Nuh, 2013).  
Menurut Liliasari (2002), adanya tuntutan era globalisasi yang semakin maju dan 

kompleks, proses pendidikan sains harus mempersiapkan peserta didik yang berkualitas yaitu 

peserta didik yang sadar sains (scientific literacy), memiliki sikap, dan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, sehingga akan muncul SDM yang dapat berpikir kritis, menganalisis, membuat 

keputusan dan memecahkan masalah. Rustaman (2005) menyatakan bahwa konteks pendidikan 

sains mengacu pada hakikat sains yaitu: produk, proses, dan sikap melalui keterampilan proses. 

Biologi merupakan bagian dari sains yang idealnya dikembangkan sesuai dengan hakikat 

pembelajarannya kearah pengembangan keterampilan, sikap ilmiah dan kemampuan berpikir 

(Erlanda, 2011). Pembelajaran Biologi menekankan fungsi kerja otak, salah satunya adalah 

berpikir (Rustaman, 2014). Menurut Sapa’at (2008) bahwa potensi otak peserta didik yang 

tidak terbatas dapat dioptimalkan dengan merancang pembelajaran yang memadukan seluruh 

fungsi bagian otak peserta didik secara menyeluruh dalam proses berpikir. Oleh karena itu, 

pembelajaran biologi yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran 

dapat menyimpan memori lebih lama dalam otak peserta didik.  
Kemampuan berpikir yang harus dimiliki peserta didik salah satunya adalah kemampuan 

berpikir analisis. Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan bahwa 

kemampuan berpikir analisis dan memecahkan masalah kompleks, menjadi penting di era 

pengetahuan. Facione (2011) mengatakan bahwa keterampilan berpikir analisis yang 

merupakan bagian dari kemampuan berpikir kritis sangat disarankan untuk dikembangkan 

dalam memahamkan konsep-konsep. Kemampuan berpikir analisis dapat meningkatkan fungsi 

kerja otak dalam pembelajaran biologi, misalnya pada materi sistem pertahanan tubuh. Proses 

berpikir berdasarkan pandangan biologi dan peranannya dalam pendidikan sains terdapat 

hubungan erat antara proses berpikir dengan aspek afektif, sehingga dalam memahami konsep 

peserta didik dapat meningkatkan aspek afektifnya seperti sikap peduli kesehatan tubuh 

(Rustaman, 2014).  
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, namun fakta dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil 
studi PISA tahun 2012 menunjukkan kemampuan literasi sains peserta didik Indonesia 
memiliki skor 382 dan menempati urutan 64 dari 65 negara. Hasil persentase literasi sains PISA 
tersebut, peserta didik Indonesia pada level 4 sampai 6 belum tercapai. Relevan dengan hasil 
PISA, hasil TIMSS juga menunjukkan prestasi belajar sains peserta didik Indonesia menempati 
urutan ke 40 dengan skor 402 dari 42 negara, hal ini mengalami penurunan sebanyak 21 angka 
dari hasil TIMSS tahun 2007 (Kompas, 2012). Data PISA dan TIMSS menyimpulkan bahwa 
sebagian peserta didik Indonesia memiliki kemampuan literasi sains yang rendah dan tingkat 
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pencapaian prestasi belajar sains menurun serta masih dominan dalam level rendah atau lebih 
pada kemampuan menghafal dalam pembelajaran sains (Kompas, 2012).  

Berdasarkan hasil Ujian Nasional tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa indikator 

“menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh” rata-rata skor yang diperoleh peserta didik MA 

Darussalam Kota Bengkulu yaitu 37,71 dan mengalamai penurunan pada Ujian Nasional tahun 

2017/2018 dengan rata-rata skor 28,81, sehingga hasil belajar ini masih sangat rendah dan 

belum mencapai KKM yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran biologi di 

MA Darussalam Kota Bengkulu melalui analisis pemetaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

bahwa terdapat gap pada standar nomor 2 yaitu standar proses sebesar 5,09%. Data di atas 

menunjukkan bahwa pembelajaran belum memberdayakan fungsi otak dalam kemampuan 

berpikir secara optimal.  
Permasalahan Biologi ini dapat diatasi dengan menggunakan model Brain Based Learning 

(BBL). BBL merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara 

alamiah untuk belajar (Jensen, 2008). Penelitian Saleh (2011) menunjukkan bahwa peserta 

didik yang mendapat pembelajaran dengan Brain Based Learning memiliki pemahaman 

konsep yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang mendapat pembelajaran 

konvensional. Penelitian Akyürek (2013) menunjukkan bahwa hasil belajar post-test peserta 

didik yang mendapat perlakuan dengan menggunakan Brain Based Learning lebih tinggi 

daripada peserta didik dengan perlakuan kontrol. Penelitian Seyihoglu dan Kaptan (2012) 

bahwa pembelajaran yang menggunakan Brain-Based Learning memiliki efek positif pada 

sikap peserta didik terhadap pembelajaran. Model BBL dapat diterapkan bersama beberapa 

teknik pembelajaran seperti teknik diagram Roundhouse. Diagram Roundhouse merupakan 

suatu teknik yang dapat digunakan mengorganisasi konsep, mengidentifikasi hubungan dan 

membangun pengetahuan. Pembelajaran menggunakan teknik diagram Roundhouse dapat 

memperkuat indera mata dan otak (Wibowo, 2008). Peserta didik membangun pengetahuannya 

dalam suatu bentuk diagram melingkar sederhana yang dapat menggambarkan seluruh 

pengetahuannya dalam sebuah sistem (Ward dan Wandersee, 2001).  
Pembelajaran biologi menggunakan model Brainn Based Learning disertai teknik diagram 

Roundhouse merupakan pembelajaran yang menselaraskan kerja otak kiri dan otak kanan 

sehingga proses pembelajaran dapat menyimpan memori lebih lama dalam otak peserta didik. 

Berdasarkan uraian yang di atas, penerapan pembelajaran Biologi menggunakan model Brain 

Based Learning disertai teknik diagram Roundhouse diharapkan dapat mengatasi masalah 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memberdayakan 

kemampuan berpikir analisis dan sikap peduli kesehatan tubuh. 
 

 

1 PEMBAHASAN  
1. Model Brain Based Learning  

Seyihoglu dan Kaptan (2012) menyatakan bahwa model BBL berusaha mewujudkan 

proses belajar  
mengajar berkaitan dengan fungsi otak dan pembentukan belajar, mengadopsi prinsip fungsi 

otak untuk belajar bermakna, dan pembentukan pengajaran sesuai dengan prinsip-prinsip 

dalam pikiran. Kahveci dan Selahatdin (2008) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis otak 

mengacu pada fungsi otak dan memperhitungkan pertimbangan aturan otak untuk belajar 

bermakna. Sintaks model BBL (Jensen, 2008) meliputi: 1) Pra-Pemaparan; 2) Persiapan; 3) 

Inisiasi dan akuisisi; 4) Elaborasi; 5) Inkubasi dan formasi memori (memasukkan memori); 6) 

Verifikasi dan pengecekan keyakinan; 7) Perayaan dan integrasi fugnsional. Adiastuty (2012) 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model BBL memeliki kelebihan yaitu 1) 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soall-soal dengan membiasakan peserta didik untuk 

mengerjakan soal sendiri; 2) peserta didik terbiasa berpikir secara sistematis dalam 

memecahkan masalah, sehingga kemampuan otak kanan dan kiri dapat digunakan secara 

bersamaan; 3) mengoptimalkan kemampuan otak untuk berpikir; dan 4) menemukan 

pengetahuan melalui proses belajar secara aktif, sehingga peserta didik dapat belajar secara 

lebih bermakna. Kelemahan model BBL yaitu guru harus menciptakan suasana kelas yang 

kondusif agar peserta didik dapat belajar secara efktif. Suasana emosi harus dibangun dengan 

baik, karena suasana emosi yang negatif akan menghambat keberhasilan belajar. 

 

- Teknik Diagram Roundhouse 

Teknik Diagram Roundhouse menyediakan lingkungan yang kaya akan pembelajaran 
karena  

peserta didik memperoleh ide-ide utama dari isi pelajaran dan akan kreatif untuk 

menghubungkan gambar dan membantu memicu memori tentang konsep. Hubungan sebab-
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akibat antara ikon dan konsep ini adalah alat yang ampuh untuk mengubah ide abstrak menjadi 

konkret visual grafis yang meningkatkan proses memori jangka panjang (Ward, 2002). 

Menurut Wibowo (2008), keunggulan diagram Roundhouse adalah : 1) pembelajaran diagram 

Roundhouse dapat memperkuat indera mata dan otak; 2) pembelajaran ini akan melatih peserta 

didik menganalisis; 3) melatih kreativitas untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan; 4) 

melatih kemampuan peserta didik untuk membuat analogi-analogi; 5) melatih peserta didik 

merekonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya; 6) merupakan teknik sederhana untuk 

mengingat materi pelajaran; 7) dapat melatih metakognitif peserta didik. 
 

- Kemampuan Berpikir Analisis 

Salah satu aspek kognitif dalam taksonomi Bloom yang menempati urutan keempat 
setelah  

pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi adalah aspek analisis. Kemampuan berpikir analisis 

merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan berpikir 
analitis ini tidak mungkin dicapai siswa apabila siswa tersebut tidak menguasi aspek-aspek 

kognitif sebelumnya. Menurut Sudjana, analisis merupakan tipe hasil yang kompleks karena 

memanfaatkan unsur pengetahuan, pemahaman dan apalikasi.  
Kemampuan analitis adalah kemampuan siswa untuk menguraikan atau memisahkan suatu 

hal ke dalam bagian-bagiannya dan dapat mencari keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. 

Menganalisis adalah kemampuan memisahkan materi (informasi) ke dalam bagian-bagiannya 

yang perlu, mencari hubungan antarabagian-bagiannya, mampu melihat (mengenal) 

komponen-komponennya, bagaimana komponen-komponen itu berhubungan dan 

terorganisasikan, membedakan fakta dari hayalan.  
Dalam kemampuan analisis ini juga termasuk kemampuan menyelesaikan soal-soal yang 

tidak rutin, menemukan hubungan, membuktikan dan mengomentari bukti, dan merumuskan 
serta menunjukkan benarnya suatu generalisasi, tetapi baru dalam tahap analisis belum dapat 
menyusun.  

Facione (2011) mengatakan bahwa keterampilan berpikir analisis yang merupakan bagian 

dari kemampuan berpikir kritis sangat disarankan untuk dikembangkan dalam memahamkan 

konsep-konsep. Analisis adalah mengidentifikasi maksud dan hubungan diantara pernyataan, 

pertanyaan, konsep, deskripsi, dan bentuk lainnya yang dimaksudkann untuk mengungkapkan 

keputusan, pengalaman, alasan, informasi dan opini. Keterampilan analisis meliputi dapat 

menemukan ide, mengidentifikasi argumen, alasan-alasan, dan pernyataan. Menurut 

Harjasujana (1987), pertanyaan analisis menghendaki agar pembaca mengidentifikasi langkah-

langkah logis yang digunakan dalam proses berpikir hingga sampai pada sudut kesimpulan, 

sehingga harus di buat pertanyaan sedemikian rupa yang dapat menggiring peserta didik untuk 

menyimpulkan penyeleseian dari suatu permasalahan yang dikemukakan. 
 

a. Sikap Peduli Kesehatan Tubuh 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 
merespon  

dengan cara yang relatif tetap terhadap suatu objek (Syah, 2007). Menurut Undang-undang RI 

No. 39 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kepedulian kesehatan tubuh merupakan sikap mengindahkan, memperhatikan atau 

menghiraukan kesehatan tubuh. Tingkat sikap ilmiah yang dimiliki oleh peserta didik dapat 

dilihat dari aktivitas yang dilakukan selama mengikuti proses pembelajaran (Witarian, 2014).  
Model Brain Based Learning merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan cara 

otak yang didesain secara alamiah untuk belajar (Jensen, 2008). Penelitian Saleh (2011) 

menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapat pembelajaran dengan Brain Based Learning 

memiliki pemahaman konsep yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang 

mendapat pembelajaran konvensional. Penelitian Akyürek (2013) menunjukkan bahwa hasil 

belajar post-test peserta didik yang mendapat  

perlakuan dengan menggunakan Brain Based Learning lebih tinggi daripada peserta didik 

dengan perlakuan kontrol. Hal ini didukung oleh penelitian Al’Azzy (2014) bahwa kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik meningkat pada perlakuan menggunakan Brain-Based 

Learning. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu kemampuan berpikir analisis. 

Kemampuan berpikir analisis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penalaran ilmiah 

untuk membuktikan bahwa konsep yang dibangun tersebut benar-benar didukung oleh bagian 

dari konsep-konsep tersebut (King et.al., 2004). Penelitian Seyihoglu dan Kaptan (2012) bahwa 

pembelajaran yang menggunakan Brain-Based Learning memiliki efek positif pada sikap 

peserta didik terhadap pembelajaran. Tingkat sikap ilmiah yang dimiliki oleh peserta didik 
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dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan selama mengikuti proses pembelajaran (Witarian, 

2014).  
Diagram Roundhouse dapat digunakan untuk mempelajari berbagai materi biologi dan 

efektif untuk digunakan menyampaikan materi yang melibatkan daur atau rangkaian, seperti 

mekanisme pertahanan tubuh (Ward, 2002). Penelitian Ward dan Wandersee (2002) 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang relevan dan konsepsi alternatif sangat penting selama 

pembelajaran agar siswa yang berkemampuan rendah tersebut memahami ilmu pengetahuan 

dengan baik, pencapaian ilmu pengetahuan dianalogikan dengan peningkatan kemampuan 

siswa dalam membangun pengetahuannya melalui diagram, dan pilihan ikon visual yang 

berhubungan dengan konsep membantu sisa meningkatkan kepahaman pada konsep sains yang 

kompleks.Relevan dengan Ward dan Wandersee , hasil penelitian Wibowo (2008) 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif dan metakognitif pada kelas yang 

menggunakan diagram Roundhouse dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil penelitian 

Hindrasti (2014) menunjukkan bahwa hasil belajar ranah afektif dan ranah psikomorik dengan 

menggunakan teknik Roundhouse diagram lebih baik dibandingkan dengan teknik Mind Map. 

Penyusunan diagram Roundhouse dapat meningkatkan ingatan siswa karena sejalan dengan 

teori pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa informasi yang masuk dapat bertahan 

dalam waktu yang lama dan sifat permanen jika informasi tersebut dapat disimpan di dalam 

memori jangka panjang. Teknik pengkodean pada diagram Roundhouse akan memberikan efek 

disimpan lebih lama (Wibowo, 2008).  
Penerapan pembelajaran biologi menggunakan model Brain Based Learning disertai 

teknik diagram Roundhouse diharapkan dapat mengatasi masalah pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memberdayakan kemampuan berpikir analisis 
dan sikap peduli kesehatan tubuh. Model Brain based Learning disertai teknik diagram 

Roundhouse diharapkan dapat menyelaraskan kerja otak kiri dan kanan pada proses 
pembelajaran. 
 

 

C. PENUTUP  
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

menggunakan model Brain Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik sehingga pemahaman terhadap konsep-konsep materi yang diajarkan lebih baik. 

Pembelajaran model BBL juga memberikan efek positif pada sikap peserta didik. Penggunaan 

teknik diagram Roundhouse efektif untuk digunakan menyampaikan materi yang melibatkan 

daur atau rangkaian, seperti mekanisme pertahanan tubuh. pembelajaran menggunakan teknik 

ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.  
Saran yang dapat disampaikan dalam makalah ini adalah penerapan pembelajaran biologi 

menggunakan model Brain Based Learning disertai teknik diagram Roundhouse diharapkan 

dapat mengatasi masalah pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik 
dengan memberdayakan kemampuan berpikir analisis dan sikap peduli kesehatan tubuh. 
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