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ABSTRAK 

Sarifah Sari Maryati. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Brain Based 

Learning pada Pembelajaran Matimatika terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Self Regulated Learning Siswa SMP. 

Saat ini pembelajaran matematika  merupakan  salah satu  pelajaran  yang  dianggap  

sulit  dan  kurang menarik  bagi  banyak  siswa. Kurangnya pemahaman konsep 

matematika atau rendahnya pemahaman konsep matematika menyebabkan minat 

belajar siswa juga sangat rendah dalam pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat 

pada saat proses belajar mengajar siswa tidak terlalu aktif dalam pembelajaran, 

siswa tidak terlalu memperhatikan penjelasan guru dan cenderung sibuk dengan 

kegiatannya sendiri-sendiri dan guru tetap menerangkan dan menjelaskan 

penjelasan materi didepan. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan Self Regulated 

Learning siwa, salah satunya ialah model pembelajaran Brain Based Learning. 

Tujuan peneliti ini adalah: 1) mengetahui Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

siswa; 2) mengetahui sikap Self Regulated Learning siswa yang memperoleh 

pembelajaran Brain Based Learning dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori; 3) mengetahui terdapat korelasi yang positif antara Berpikir Kritis 

dengan  Self Regulated Learning siswa yang memperoleh pembelajaran Brain 

Based Learning dan ekspositori. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII SMP Negeri 10 Cimahi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII-

B (Brain Based Learning) dan kelas VII-D (ekspositori), Intrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes Berpikir Kritis dan angket skala Self Regulated 

Learning siswa. Tes yang digunakan adalah tes tipe subjektif (uraian). Cara 

menganalisis data adalah dengan IBM SPSS Statistik 18.0 for Windows. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran pendekatan Brain Based Learning lebih baik dari 

siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori; 2) Sikap Self Regulated 

Learning siswa yang memperoleh pembelajaran Brain Based Learning lebih baik 

dari siswa yang memperoleh pembelajaran pendekatan ekspositori; 3) tidak 

terjadinya korelasi antara berpikir kritis dengan Self Regulated Learning siswa yang 

memperoleh pembelajaran Brain Based Learning dan ekspositori.  

Kata Kunci : Brain Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis, Self Regulated 

Learning. 

 

 

 

 

 


