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ABSTRAK: Model brain based learning merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan
dasar cara menstruktur dan memfungsikan otak agar bermakna pada ingatan siswa.
Pembentukan penguasaan konsep fisika yang bermakna harus dapat mencari ciri utama, atribut,
atau karakteristik konsep fisika yang akan dipelajari. Penggunaan alat bantu seperti mind map
merupakan langkah yang paling tepat untuk membantu mengembangkan potensi penguasaan
konsep fisika. Dalam study ini, model brain based learning berbantu mind map digunakan untuk
mengubah kecenderungan siswa yang sering tidak menggunakan pengetahuan secara
terintegrasi antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru pada penyelesaian permasalahan
fisika sehari hari. Pengetahuan awal siswa baik tinggi dan rendah penting diperhatikan untuk
mengoptimalkan proses pembelajaran fisika.
Kata Kunci: Model brain based learning, mind map, penguasaan konsep fisika, pengetahuan
awal.

PENDAHULUAN
Pelaksanaan
pembelajaran
fisika
siswa hendaknya berorientasi pada pemikiran ilmiah untuk mengembangkan
potensi siswa seperti seorang ilmuan.
Faktanya, siswa lebih sering dipengaruhi
oleh kejadian sesaat dibandingkan dengan
kejadian secara keseluruhan, sehingga
kesulitan dalam membedakan antara
alternatif dan sebab dalam menyelesaikan
masalah yang diberikan guru (Tung,
2015). Kejadian keseluruhan merupakan
kejadian yang terintegrasi dari informasi
lama dan informasi baru. Informasi lama
yang dimiliki siswa dapat disebut sebagai
pengetahuan awal.
Pengetahuan awal pada siswa perlu
diperhatikan untuk merumuskan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya agar
hasil pembelajaran lebih optimal. Sebesar
95% hasil pengetahuan awal siswa sangat
kuat berhubungan dengan hasil pembelajaran di kelas. Salah satu hasil pembelajaran dapat diukur dari tingkat penguasaan konsep siswa (Hailikari, 2009).
Terkait dengan penguasaan konsep
fisika
siswa
yang
masih
rendah,
dijelaskan pada Restra Ditjen Dikmen
2010 – 2014, yaitu masih rendahnya mutu
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ujian nasional dengan bukti salah satu
indikatornya adalah nilai UN SMA belum
dapat digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
Konsep
adalah
blok
bangunan
berpikir. Kemampuan berpikir dan emosi
manusia diatur oleh otak. Otak manusia
terdiri dari dua bagian yaitu otak kiri dan
otak kanan (Tung, 2015). Otak bagian kiri
dan kanan bekerja secara simultan
melengkapi satu dengan yang lain. Jika
ingin melakukan pembelajaran yang akan
membangun hubungan antar saraf, maka
dibutuhkan model pembelajaran yang
terdapat pemaparan, pengulangan, dan
bermakna bagi siswa.
Model brainbased learning merupakan model pembelajaran yang sesuai
dengan cara menstruktur dan mengfungsikan otak siswa (Akyurek, 2013).
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa dengan menerapkan model brain
based learning, guru dan siswa dapat
membangun komunikasi yang kuat dalam
pembelajaran, sehingga dapat membantu
penguasaan konsep siswa dalam belajar
fisika (Ramankrisnan, 2013; Munfaridah,
2013; Wahyu Dwi, 2014).
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Penggunaan
model
pembelajaran
akan lebih menarik jika dapat menumbuhkan ketertarikan siswa untuk
belajar. Cara menumbuhkan ketertarikan
siswa dalam belajar perlu menggunakan
hal menarik sebagai alat bantu, salah
satunya dengan menggunakan mind map
untuk membantu penguasaan konsep
fisika (Arend, 2012; Adodo, 2013; Rosli et
al, 2013). Mind map dapat meningkatkan
kualitas
pembelajaran
dan
dapat
digunakan sebagai alat ukur karena
mendukung praktek pembelajaran serta
mengaktifkan
pengetahuan
awal
(Olufunke, 2014; Radix et all, 2013; Gurlitt
& Renkl, 2008).
Berdasarkan uraian di atas perlu
dilakukan
sebuah kajian mengenai
penguasaan konsep fisika siswa dengan
memperhatikan pengetahuan awal siswa
agar bisa menjadi dasar studi eksperimen
pengaruh model brain based learning
berbantu mind map terhadap penguasaan
konsep fisika siswa berpengetahuan awal
tinggi dan rendah di SMA.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisa beberapa
kemungkinan
untuk
memecahkan
masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.
Pada metode ini dilaksanakan dengan
mendeskripsikan fakta-fakta kemudian
dianalisis untuk memberikan pemahaman
serta penjelasan.
Pengumpulan data dilakukan dengan
kajian literatur, angket dan wawancara.
Kajian literatur
merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganaisis dokumendokumen baik tulis, atau gambar. Angket
adalah teknik pengumpulan data dengan
cara mengajukan pertanyaan tertulis
untuk dijawab secara tertulis. Wawancara
teknik pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan
untuk dijawab dengan lisan. Beberapa
tahap penelitian yang digunakan adalah:
(1) Tahap persiapan yaitu penulis
mengumpulkan dan mempelajari bukubuku literatur yang berhubungan dengan
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masalah yang akan diteliti, melakukan
pencarian dengan menggunakan media
internet dan mengumpulkan teori-teori
yang menunjang. Penulis juga menyiapkan angket dan ijin untuk melakukan observasi awal dengan pengisian
angket siswa serta wawancara lisan
dengan narasumber ke beberapa sekolah
(2) Tahap pelaksanaan, yaitu data- data
yang telah dikumpulkan pada tahap
persiapan dianalisis untuk menguji
keakuratan data. (3) Tahap pengelolaan
data, yaitu penulis mengolah data utama
dan mengklarifikasi berdasar makna serta
penggunaannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan Awal
Pengetahuan
awal
merupakan
persediaan
informasi,
keterampilan,
pengalaman, kepercayaan, dan ingatan
yang dimiliki setiap individu (Hailikari,
2009). Pengetahuan awal dimiliki siswa
sebelum menerima pengetahuan baru
dalam bentuk intruksi (Arend, 2012).
Pengetahuan ini dapat diaktifkan dengan
membuat mind map siswa tentang apa
yang diketahui sebelum pembelajaran
berlangsung (Gurlitt dan Renkl, 2008).
Lebih lanjut, pengetahuan awal juga
dapat diketahui dengan mengadakan tes
awal sebelum pembelajaran (Tung, 2015).
Permasalahan
fisika
sehari-hari
seperti pada materi Fluida statis juga
membutuhkan pengetahuan awal sebagai
prasyarat mempelajari materi tersebut
lebih mendalam. Seperti pengetahuan
mengenai dimensi pada besaran turunan
massa jenis, menghitung besaran massa
jenis, konsep awal gaya seperti pada
hukum newton pada dinamika gerak serta
penguasaan konsep wujud zat. Pengetahuan awal ini penting karena dapat
mempengaruhi hasil proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan
yang dilakukan peneliti didelapan sekolah
SMA/MA yang tersebar di kabupaten
Banyuwangi, Ponorogo, dan Malang, menyebutkan
bahwa
pelajaran
fisika
merupakan pelajaran yang menyenangkan
namun sulit untuk dipahami (dokumen
angket, 2015). Hasil angket yang disebar
kepada 120 siswa dari 8 sekolah tersebut
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menyebutkan sebanyak 42% siswa menjawab fisika menyenangkan tetapi cukup
sulit. Dari 120 siswa, 38% pe-laksanaan
pembelajaran fisika sering dijelaskan
menggunakan rumus-rumus dan latihan
soal saja, sehingga pengetahuan awal
untuk mempelajari materi fisika selanjutnya cenderung rendah karena siswa
sering lupa dengan konsep yang lama.
Hasil angket ini dapat dilihat secara rinci
pada gambar 1 dan 2. Pengetahuan awal
secara psikologi dapat diperbaki dengan
belajar bermakna (Dahar, 2003). Pembelajaran brain based learning merupakan
pembelajaran bermakna yang baik dengan
berpusat pada siswa (Thomas dan Swamy,
2014).
Penguasaan Konsep Fisika
Konsep adalah kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan
karakteristik berdasarkan ciri atau
bentuk umum (Arend, 2012). Konsep
sangat penting untuk memenuhi kemampuan kognitif siswa, karena dengan
menguasai konsep berarti mereka tidak
hanya menghafal materi saja tetapi juga
memahami materi yang dipelajari.
Konsep pembelajaran berfokus pada
proses kognitif dalam pembelajaran.
Proses kognitif Bloom telah mengalami
revisi yang dilakukan oleh Anderson dan
Krathwohl (2001). Proses kognitif tersebut
dikenal dengan istilah dimensi proses
kognitif yang meliputi mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi.
Penguasaan konsep sangat penting
dalam membantu siswa, untuk mengingat
lebih efisien. Pembentukan penguasaan
konsep dapat dilakukan dengan membuat
aturan tertentu dengan cara efektif. Cara
efektif tersebut adalah dengan pembuatan
mind map secara individu karena siswa
terfokus pada atribut-atribut penting yang
dapat menolong siswa mengekplorasi dan
mengelaborasi pengetahuan hingga lebih
jauh. Pengusaan konsep fluida berdasarkan wawancara lisan yang dilakukan pada tiga guru di tiga sekolah
SMA di kabupaten Banyuwangi menyebutkan bahwa masih ada saja siswa
yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal.
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Pembelajaran Berdasarkan Disain
Kerja Otak
Otak memiliki dua bagian utama
yaitu otak belahan kiri dan otak belahan
kanan. Otak kiri memiliki kecenderungan
pada logika, bahasa, keteraturan, dan
analisis fakta. Sedangkan otak kanan memiliki kecenderungan visualisasi, sintesa,
emosi, intuisi tentang memahami pola
(Jensen, 2008). Jika otak diberi stimulus
berupa tantangan, maka reaksi elektrokimia akan diaktifkan otak untuk
membuat koneksi dan jalur memori baru.
Jika stimulus tidak bermakna, maka informasi
tersebut
tidak
akan
dipertimbangkan sebagai informasi penting
sehingga kemungkinan akan hilang
(Laboria, 2013).
Kontruksi alami otak akan terbuka
ketika seseorang mengalami kesalahan
dan pembentukan mental dari pengalaman masa lalu yang salah hanya
sedikit kemungkinan akan digunakan
kembali (Karpicke, 2012). Ketika guru menyampaikan informasi, maka guru harus
lebih memberi perhatian kepada siswa
yang bermasalah dalam pembelajaran
(Tung, 2015: 33). Perlakuan tersebut akan
memberi waktu yang cukup untuk siswa
menyelesaikan permasalahan fisika sehari
hari dan menyusunnya untuk membentuk
penguasaan konsep fisika yang benar.
Model
Brain
Based
Learning
Berbantu Mind Map
Model brain based learning adalah
pembelajaran berdasarkan struktur kerja
otak manusia (Ramakrisnan, 2013).
Aplikasi
pembelajaran
brain
based
learning, harus memperhatikan komponen
seperti: (1) relaxed elertness yaitu menghilangkan ketakutan ketika berada dalam
suatu lingkungan yang penuh dengan
tantangan, (2) orchestrated immersion,
yaitu lingkungan pembelajaran yang
dibentuk untuk memasukkan siswa ke
dalam suatu pengalaman pembelajaran,
(3) active processing, yaitu siswa menggabungkan dan menginstalasi informasi
dengan memprosesnya
secara aktif
(Guzuyazil dan Dakici, 2013). Esensi
model ini adalah pembelajaran bermakna.
Pengetahun baru yang sudah dipetakkan
dan dikaitkan dengan pengetahuan
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sebelumnya
yang
tersistem
untuk
efektivitas proses pembelajaran (Saleh,
2012). Terdapat 6 tahap pelaksanaan
model ini yaitu, (1) tahap pra pemaparan
yang dapat membantu otak mengembangkan konsep, (2) tahap inisiasi dan
akuisisi yang memberikan fakta awal
penuh dengan rincian kompleksitas serta
maknanya, (3) tahap elaborasi yang memproses pengetahuan dengan kemampuan
murni dan biasanya dilaksanakan dengan
tanya jawab, (4) inkubasi yang menekankan
pentingnya
waktu
otak
istirahat (5) verifikasi dan pengecekan
keyakinanan dengan cara tanya jawab dan
evalusi pembelajaran (6) perayaan dan
integrasi dengan cara membuat suasana
ceria dan menanamkan pentingnya belajar
(Jensen, 2008).
Pelaksanaan model pembelajaran
brain based learning akan lebih optimal
apabila guru memperhatikan mediasi
dalam pembelajaran. Mediasi adalah
tindakan meningkatkan proses berpikir
(Hasiangwu et al, 2013). Salah satu taktik
mediasi adalah menambahkan alat bantu
berfikir berupa mind map dalam model
pembelajaran yang mengutamakan fungsi
kerja otak.
Teknik mind map mengarah pada
aktivitas otak kanan dan orak kiri dengan
cara membangun berpikir kreatif yang
mengarah pada reflektif dan fungsional
otak manusia (Buzan, 2010). Teknik ini
digunakan untuk mengetahui konsep
individu dan memperbaiki konsep dengan
memadupadankan dengan konsep yang
relevan (Adodo, 2013). Siswa akan menyusun tugas yang diberikan dengan
mengembangkan mind map dan menjawab pertanyaan seperti pada gambar 3
(Shraddha, 2015).
Mind map memiliki 4 karakteristik
yaitu subjek perhatian dikristalisasi
dalam gambar dibagian tengah yang
merupakan tema pokok. Kemudian
dicabangkan menjadi sub tema cabang
serta dikompres dengan kata kunci yang
diasosiasikan pada garis. Terakhir, antar
cabang dikorelasikan dan disusun secara
terstruktur (Liu et al, 2014).
Model brain based learning berbantu
mind map dikolaborasikan dengan cara
menyesuaikan tahapan model tersebut
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dengan proses pembuatan mind map.
Tahapannya adalah (1) pra pemaparan
dengan mengorganisasikan pengetahuan
awal kedalam mind map, karena siswa
dituntut mengembangkan konsep awal, (3)
elaborasi dengan mendiskusikan hasil
mind map masing-masing untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh
guru, (4) inkubasi dengan cara membaca
kembali mind map yang telah dibuat dan
mencocokkan dengan sumber- sumber
konsep yang relevan (5) verifikasi dan
pengecekan keyakinan dengan memperbaiki mind map yang salah setelah
mendapat pernyataan yang benar dari
guru sehingga konsep menjadi lebih
kohern. Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui kemampuan
berpikir kritis siswa (Munfaridah, 2013).

Gambar 1. Hasil Angket Pembelajaran
Fisika

Gambar 2. Hasil Angket Pelaksanaan
Pembelajaran Fisika

Gambar 3. Konsep Mind Map
(Sumber: Shraddha et al, 2015)
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KESIMPULAN
Merujuk pada studi literatur, hasil
angket dan wawancara yang dilakukan,
penulis berkeyakinan bahwa: (1) terdapat
perbedaan penguasaan konsep fisika siswa
yang belajar dengan menggunakan model
brain based learning berbantu mind map
dari pada menggunakan model brain
based learning, (2) terdapat interaksi
antara pembelajaran model brain based
learning berbantu mind map, model brain
based learning tanpa mind map, dan
pengetahuan awal terhadap peguasaan
konsep siswa, (3) penguasaan konsep
fisika siswa yang berpengetahuan awal
tinggi yang belajar dengan menggunakan
model brain based learning berbantu mind
map lebih tinggi dari pada penguasaan
konsep siswa yang berpengetahuan awal
tinggi yang belajar dengan model brain
based learning (4) penguasaan konsep
fisika siswa yang berpengetahuan awal
rendah yang belajar dengan menggunakan
model brain based learning berbantu mind
map lebih rendah dari pada penguasaan
konsep siswa yang berpengetahuan awal
rendah yang belajar dengan model brain
based learning. Namun demikian perlu
dilakukan penelitian secara eksperimen
agar beberapa keyakinan penulis dapat
terbukti secara empiris.
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