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PENGANTAR   

 
 

Modul  pembelajaran berdasarkan fungsi otak ini (brain based teaching) 

bertujuan untuk mengenalkan kepada  para guru suatu pembelajaran baru yang 

menggunakan fungsi otak ketika siswa belajar. Guru dapat  menerapkan 

pembelajaran ini sejak di  taman kanak-kanan (PAUD) sampai ke perguruan 

tinggi.    

 Pembelajaran ini akan berdampak panjang bagi siswa dan guru. Bagi 

siswa  pembelajaran brain based yang sesuai dengan minatnya  akan   

mempengaruhi masa depannya. Siswa akan menyenangi  belajar, mereka 

belajar sepanjang hayat. Bagi guru  pembelajaran brain based ini sanagat 

bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme. Terjadi suatu situasi belajar 

yang bermakna bagi siswa dan guru sehingga meningkatkan kepuasan 

emosional dalam pembelajaran. Pembelajaran ini akan memudahkan  guru 

untuk mendeteksi  gaya belajar siswa, kecerdasan jamak siswa dan 

meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan strategi brain based 

teaching, serta contoh-contoh berbagai perencanaan brain based teaching di 

sekolah. Tujuan  
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BAB I 

 

MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN BRAIN BASED TEACHING 
 

 

Buzan dalam seminarnya menyampaikan bahwa saat ini  Indonesia  memasuki   

the age of Intelligence    (era kecerdasan) yaitu masa dimana semua aspek kehidupan 

manusia  di  dasarkan pada bagamana cara bekerjanya otak manusia tak terkecuali 

dalam pembelajaran. Istilah  ini disebut juga sebagai era Brain based (Buzan, 2012). .   

Empat era  telah diewati yaitu  agraris, industri, informatika, dan  pengetahuan. Setiap 

era menggambarkan nilai-nilai, kebiasaan masyarakat sehingga membentuk peradaban 

manusia. Agraris merupakan era yang paling lama sekitar seribu tahun menggambarkan 

masyarakat di daerah pertanian, perkebunan yang lebih  dominan menggambarkan  

kehidupan  gotong royong,  kebersamaan, selain itu kurang persaingan dan kurang 

mempersyaratkan kompetensi dan teknologi. Berbeda dengan masyarakat Industri 

yang lebih  menuntut persaingan dan  kompetensi, menghargai waktu. Era industri 

berlangsung sekitar 25 tahun.   
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Masyarakat informatika dialami selama 15 tahun. Era ini lebih dipengaruhi oleh  

perkembangan informasi dan telekomunikasi,  sehingga membentuk masyarakat cyber 

dan  globalisasi. Era pengetahuan berlangsung paling cepat sekitar  tujuh tahun. Era ini  

menggambarkan  masyarakat pengetahuan dengan dicirikan perkembangan 

pengetahuan meningkat (knowledge community) dan ditandai oleh makin  semaraknya  

perkembangan pengetahuan  yang diterbitan dalam bentuk  buku. 

Pada era kecerdasan semua aspek kehidupan manusia dipecahkan berdasarkan  

pada bagaimana cara berfungsi otak. Permasalahan yang terkait dengan pendidikan  

juga termasuk pembelajaran perlu  didekati melalui pembelajaran berbasis otak (brain 

based teaching, Buzan, 2011). Istilah  ini disebut juga sebagai era brain based, bahkan 

pada sekolah yang menggunakan e- learning dikenal dengan brain based learning in  

digital age.   

Manusia mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi 

genius yang bersumber pada otaknya. Para ilmuan  menyimpulkan  hanya 1 %  sampai 

5  %  saja potensi otak  yang baru  dapat dikembangkan.  Belum optimalnya  

pengembangan otak ini  dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain adalah bagaimana 

cara  guru mendidik dan membelajarkan  siswa disekolah. Paradigma baru dalam 

pembelajaran perlu dirumuskan agar anak mampu mengoptimalkan kedua belahan otak 

secara  optimal. Undang- Undang Sistem pendidikan nasional tahun 2003 menjelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Salah satu lembaga formal yang melaksanakan proses reproduksi 

sistim nilai dan budaya tersebut adalah Sekolah dasar dengan sejumlah mata pelajaran 

dalam kelas. Sekolah dasar merupakan fondasi  untuk menanamkan  kepribasian  dan 

sikap serta perilaku anak.  

Pada kenyataannya di sekolah dasar  pembelajaran masih  menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran lebih banyak mengacu pada target pencapaian kurikulum 

dibandingkan dengan menciptakan siswa yang cerdas secara utuh. Guru berorientasi  
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pada aspek materi  yang harus diajarkan. Akibatnya, peserta didik diberikan berbagai 

macam informasi tanpa diberi kesempatan untuk melakukan telaahan dan perenungan 

secara kritis, sehingga tidak mampu memberikan respons yang positif. Mereka 

dianggap seperti kertas kosong yang siap menerima coretan informasi dan ilmu 

pengetahuan. Sementara itu, kegiatan yang terjadi di dalam ruang belajar masih bersifat 

tradisional yakni menempatkan guru pada posisi sentral (teacher centered) dan siswa 

sebagai objek pembelajaran dengan aktivitas utamanya untuk menerima dan menghafal 

materi pelajaran, mengerjakan tugas dengan penuh keterpaksaan, menerima hukuman 

atas kesalahan yang diperbuat, dan jarang sekali mendapat penghargaan dan pujian atas 

jerih-payahnya.  Oleh karena itu  sangat  perlu untuk mengembangkan model 

pembelajaran brain based  pada siswa di sekolah dasar. 

 

BAB II 

PERUBAHAN PARADIGMA BARU DALAM BELAJAR 

Pada abad ke-21 ini ditandai oleh suatu semangat zaman (Zeitgeist) di mana 

terjadi perubahan yang mendasar dalam cara berpikir manusia dalam setiap bidang 

ilmu, profesi, bisnis, dan teknologi (Semiawan, 2008, dalam yufiarti, 2010).  

Psikologi sebagai salah satu ilmu dalam bidang sosial juga mengalami suatu 

perkembangan yang sangat pesat. Psikologi merupakan ilmu  yang mempelajari 

perilaku manusia  dan proses  mental. Pada saat ini terdapat  lima perspektif dalam 

psikologi yaitu: behavioristik, intrapsikis, humanis, kognitif dan neurosain. Kelima 

perspektif ini menjadi kajian psikologi pendidikan terutama penerapan masing-

masing persepktif dalam situasi pendidikan.  

Perspektif yang relatif sangat  baru dan belum banyak diketahui oleh para 

guru adalah perspektif neurosain.  Neurosain merupakan kajian ilmu kedokteran, 

namun pada saat ini dengan ditemukannya teknologi baru untuk pencitraan otak 

seperti:  

- PET (Positron Emission Tomography, Pemindaian PET) 

- fMRI (Functional  Magnetic ResonanceImaging 
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-  qEEG (quantitative electroenechpalography): Untuk pemonitoran gelombang otak 

selama proses belajar  

 

Alat-alat tersebut dapat merekam peristiwa yang terjadi di otak ketika siswa 

belajar, sehingga  berkembanglah  berbagai penelitian  tentang pentingnya 

memahami cara kerja otak dan bagaimana mengoptimalkan fungsi otak tersebut. 

Sehingga sangat  diperlukan suatu perubahan dalam belajar terutama dalam 

menfungsikan otak manusia. Para pendidik saat ini mengaitkan  berbagai penemuan  

yang sangat hebat  guna membantu siswa  belajar secara lebih efektif  dan 

menyenangkan, yang akhirnya berdampak pada peningkatan hidup atau kualitas 

hidup manusia. 

Penerapan neurosain dalam pembelajaran ini antara lain  pembelajaran brain 

based teaching. Pembelajaran ini bermula dari perubahan paradigma baru dalam 

belajar. 

Konsep belajar menurut Wittrock (dalam Good & Brophy, 1990) adalah 

proses perolehan perubahan secara relatif permanen dalam pemahaman, perilaku, 

pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan melalui pengalaman. 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat kognitif dan internal yang tidak 

dapat disamakan dengan kinerja yang dapat diamati. Selain itu belajar melibatkan 

adanya suatu perubahan, tetapi hanya beberapa jenis perubahan yang dapat 

digolongkan sebagai suatu proses belajar, yaitu perubahan yang relatif permanen.  

Pendapat ini didukung oleh Kimble  yang mendefinisikan belajar sebagai 

proses perubahan yang relatif permanen (tetap) pada kemampuan bertingkah laku 

yang terjadi sebagai hasil dari pengulangan (reinforced) dan latihan. Menurutnya 

belajar menunjuk pada perubahan perilaku, hasil belajar selalu tertuang dalam 

tingkah laku yang tampak, perubahan perilaku tersebut relatif menetap, dan terjadi 

secara langsung melalui pengalaman dan latihan. Selanjutnya pengalaman tersebut 

harus diperkuat dengan pengulangan. Definisi Kimble ini kurang dapat diterima. 

secara universal karena didominasi oleh pemikiran behaviorisme. 

Setelah memperbaiki definisi Kimble selanjutnya Hergenhahn dan Olson 

(1997) mengatakan: Learning is a relativety permanent change in behavior or in 
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behavioral potentially that results from experience and cannot be atributed to 

temporary body states such as those induced by illness, fatigue or drugs (Belajar 

adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen atau perubahan dalam 

potensi perilaku sebagai akibat dari pengalaman, sedangkan keadaan jasmani yang  

dipengaruhi penyakit atau obat perangsang tidak termasuk simbol belajar). Defenisi 

belajar di atas beraliran behaviorisme. 

Pandangan yang berbeda tentang belajar dipelopori oleh Piaget yang 

merupakan tokoh aliran kognitif. Menurutnya Belajar adalah adaptasi holistik dan 

bermakna yang bersumber  dari dalam diri seseorang terhadap situasi baru, 

sehingga mengalami perubahan yang relatif permanen (Semiawan, 2002). Teori 

belajar ini lebih dikenal dengan sebutan teori belajar konstruktivisme. 

Berdasarkan penjelasan tentang konsep belajar di atas dapat dipahami 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang kompleks. Meskipun demikian masih 

banyak pendidik yang salah mendefinisikan konsep belajar dan akhirnya 

terefleksikan dalam caranya mendidik anak. 

Persepsi yang salah tentang belajar misalnya menganggap kegiatan belajar 

sebagai kegiatan menghafal sejumlah fakta belaka, sehingga seseorang yang telah 

belajar akan ditandai dengan banyaknya fakta yang dapat dihafalkan tanpa 

memahaminya. Persepsi yang salah tentang konsep belajar akan berpengaruh pada 

tindakan dan program yang di kembangkan di sekolah, demikian juga dengan cara 

guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Kesalahan konsep 

tentang belajar ini masih banyak ditemui di kalangan pendidik, khususnya di 

sekolah. 

Penelitian  tentang  otak manusia akhirnya berdampak pada bagaimana 

memfungsikan otak secara  optimal. Konsep  belajarpun mengalami perubahan. 

Keyakinan lama tentang belajar adalah belajar sama dengan menyerap informasi, 

kegiatan ididividual, pengetahuan  lebih banyak  pada porsi verbal dan kognitif, 

standarisasi akan menghemat  waktu dan biaya, kita mengetes  ingatan pendek 

sebagai bagian  dari program , belajar merupakan kegitan yang serius.  

Paradigma baru  tentang  belajar  adalah  belajar adalah  menciptakan  

makna, nilai dan  pengetahuan praktis yang bersumber dari dalam diri siswa. 
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Belajar  akan meningkat  dengan cepat jika  kaya lingkungan sosial dalam 

kolaborasi, pengetahuan melibatkan  keseluruhan body, emosi rasa, semua aspek 

dari kecerdasan, standarisasi berarti membuat  satu ukuran yg sama akan  

menghabiskan biaya, tujuan belajar adalah ingatan jangka panjang, belajar  paling 

baik dalam  semangat yang menyenangkan dan bermain.  

 

BAB III 

KONSEP  BRAIN BASED TEACHING 

  

Apakah Brain based Teaching ? 

Brain based teaching adalah pembelajaran  yang berdasarkan cara kerja otak. 

Menurut Given (2002) dalam bukunya ”Teaching to the brains natural learning system” 

terdapat  tujuh  hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ini yaitu: (1) otak 

sebagai sistem belajar yang alami, (2) sistem belajar secara emosional, (3) sitem  belajar 

secara sosial, (4) sistem belajar secara kognitif, (5)  sistem belajar secara fisik, (6)  

sistem belajar secara reflektif. Semua sistem belajar  tersebut seyogianya dikembangkan 

dalam pembelajaran. Bagaimana masing-masing  sistem tersebut di integrasikan dalam 

proses pembelajaran. 

Brain based teaching adalah pembelajaran yang berdasarkan cara berfungsinya  

otak. Merupakan pendekatan yang komprehensif dalam pembelajaran  yang didasarkan 

pada hasil   penelitian  otak.  Menurut Given (2002) dalam bukunya ”Teaching to the 

brains natural learning system” terdapat  enam hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran ini yaitu: (1) otak sebagai sistem belajar yang alami, (2) sistem belajar 

secara emosional, (3) sitem  belajar secara sosial, (4) sistem belajar secara kognitif, (5)  

sistem belajar secara fisik, (6)  sistem belajar secara reflektif. Semua sistem belajar  

tersebut seyogianya dikembangkan dalam pembelajaran. Bagaimana masing-masing  

sistem tersebut di integrasikan dalam proses pembelajaran.  

Brain based teaching akan berhasil  apabila guru memahami Apakah yang 

dimaksud dengan The age of intlligence (era kecerdasan) ? Bagaimana tuntutan 

masyarakat di era ini dan selanjutnya apa persyaratan menjadi guru di era kecerdasan 

ini? Guru perlu merubah cara berpikir (bahwa semua siswa terlahir genius,  siswa adalah 
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unik dan mempunyai gaya belajar dan memiliki kecerdasan jamak).  Selanjutnya  guru 

perlu membangun  harapan positif dalam dirinya  terhadap siswa, (semua siswa akan 

sukses mencapai tujuan, siswa senantiasa dapat bekerja sama dengannya untuk 

mencapai kesuksesan).    Perspektif  guru diarahkan pada bagaimana mengoptimalkan  

fungsi otak siswa. Untuk sukses menjadi guru di era kecerdasan, pada awalnya guru 

perlu memahami anatomi otak dan fungsinya, serta proses yang terjadi pada otak ketika 

siswa  belajar? Belajar terkait dengan mengingat informasi kedalam ingatan jangka 

panjang. Guru perlu memahami bagaiman ingatan terjadi di otak dan bagaimana 

mengingat jangka panjang.Selain itu guru menciptakan lingkungan yang  kondusif 

disinari oleh pedagogi efektif.  Model pembelajaran brain based  dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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BAB IV 

KOMPETENSI   GURU  SESUAI  DENGAN BRAIN BASED 

TEACHING 

 

Guru merupakan agen pembelajaran yang dituntut untuk selalu melakukan 

perubahan ke arah positif terhadap hasil dan dampak pembelajarannya. Agar dapat 

imelakukan hal tersebut, guru harus meningkatkan kompetensinya yang meliputi 

kompetensi personal, pedagogik, profesional, dan sosial.  

Guru  yang sukses di era  kecerdasan  memiliki kemampuan dalam  sepuluh 

aspek yaitu: 

 

1. Memahami apa yang terjadi di otak  ketika siswa belajar. Pembelajaran brain based 

diimulai dari  pemahaman guru   tentang bagaimana otak berfungsi ketika  sedang 

mengalami proses belajar dan  mengingat. 

2. Mempunyai  karakteristik   guru yang efektif  3   C  (Care, Creatiivity, Courage).  

3. Memfasilitasi gaya  belajar  yang berbeda. Kemampuan guru untuk  mengenali 

siswa dengan ragam gaya belajar akan sangat membantu terjadinya pembelajaran 

brain based. Belajar berarti menproses informasi di otak siswa. Bagaimana siswa 

menerima, menyimpan dan  mengeluarkan kembali informasi (mengingat) ternyata 

berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Terdapat tiga macam gaya belajar yaitu 

auditori, visual dan kinestetik yang umum dikenal guru dan difasilitasi dalam 

pembelajaran. 

4. Mengembangkan  kecerdasan  jamak siswa (Multiple Intelligence). Setiap  siswa 

diberi kesempatan  untuk mengekspresikan delapan kecerdasan meliputi: verbal 

linguistik, logis-matematis, kinestetik, visual-spasial, musik, interpersonal, 

intrapersonal, dan naturalistik.  

5. Menerapkan variasi  dalam   pembelajaran  untuk  mengembangkan kemampuan  

berpikir tingkat tinggi meliputi: kreativitas, inovasi, kemampuan menyelesaikan 

masalah. Selain itu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk  bekerja sama, 

meningkatkan dayajuang, mengembangkan emosi dan moral serta spiritual siswa. 

Ragam metode pembelajaran dapat dilakukan secara bergantian sesuai dengan 
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konten pelajaran seperti: STAD, belajar kooperatif dan kolaboratif, mind map, 

mnemonik, visualisasi (video, film), demonstrasi, bermain peran, eksperimen, 

projek, karya wisata, belajar kontektual, PAIKEM (Pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan),  quantum, multi media bahkan e- learning. 

6. Menciptakan lingkungan intelektual yang menantang dan aman. Lingkungan 

ternyata dapat merubah  struktur di otak siswa kalau menyenangkan. 

7. Membangun gaya hidup yang sehat (healty brain). Adanya kegiatan oleh raga dan 

makan makanan yang bergizi dan sehat. Olah raga dapat meningkatkan  arus darah 

dan  oksigen ke  dalam otak siswayang pada akhirnya  meningkatkan kemampuan 

memori jangka pendek.  

8. Menggunakan variasi musik. Musik dapat meningkatkan semangat belajar dan 

memudahkan kerja otak dalam memproses dan menyimpan  informasi. 

9. Menerapkan  variasi penilaian. Guru dapat menerapkan penilaian berbasis cara 

berfungsinya otak sehingga tidak hanya tergantung pada tes yang menggunakan 

kertas dan pinsil saja melainkan menggunakan penilaian portofolio, penilaian 

autentik, performance, observasi, berbasis kecerdasan jamak dan  rubrik 

10. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Refleksi merupakan kemampuan guru  

untuk dapat  menempatkan  guru  keposisi siswa.  

   

BAB V 

KARAKTERISTIK GURU YANG EFEKTIF 

 

Meskipun sifat kepribadian  guru memiliki dan menunjukkan pada berbagai 

tingkatan,  namun  atribut-atribut ini dapat dikelompokkan dalam tiga garis besar yaitu 

memotivasi kepribadian, orientasi menuju kesuksesan, dan sikap profesional. 

Memotivasi kepribadian termasuk sepert sifat-sifat antusiasme, variasi, kehangatan 

dan humor. Atribut ini membantu mendapatkan dan mempertahankan siswa untuk 

terlibat dan tertarik dalam kegiatan belajar. Orientasi menuju kesuksesan berarti guru 

percaya pada diri mereka sendiri dan kemampuan siswa mereka untuk menjadi sukses. 

Atribut seperti mengharapkan keberhasilan dan menjadi pendorong dan pendukung 

siswa menyatakan orientasi ini.  
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Guru yang  efektif  adalah  guru yang  memiliki  persyaratan sebagai berikut: (1) 

Memahami  karakteristik perkembangan, (2) Pandai  berkomunikasi, (3) 

Mengoptimalkan aktivitas  anak dalam berfikir,  berkarya,  dan  bersika, (4) 

Mengembangkan  kemampuan   berfikir  kritis, kreatif, dan  memecahkan masalah,(5) 

Menciptakan  ruang  kelas dan  sekolah menjadi lingkungan  yang menarik dan  

mendukung   untuk belajar, (6) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, (7) 

Memberikan  umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, (8) 

Membedakan antara aktifitas fisik dan aktifitas mental dan (9) Menciptakan metode 

yang tepat. (10) memotivasi dan menggerakkan  siswa  untuk melaksanakan tugas. 

(11) antusias  tinggi, (12) keramahan dan  menggunakan  humor  dalam 

pembelajarannya (13) mempunyai kredibilitas yang tinggi,(14) Selalu berorientasi 

pada  keberhasilan, (15)  Berorientasi pada   perilaku   profesional (orientasi  pada   

tujuan, serius, sistematis, berpengetahuan, fleksibel). 

Sikap profesional berarti bahwa para guru lebih fokus dalam membantu siswa 

belajar. Guru yang efektif secara professional adalah guru yang berpengetahuan dan 

cekatan, sehingga siswa melihat mereka sebagai guru yang kredibel dan layak 

dipercaya. Guru yang berhasil memotivasi, membangkitkan semangat. Mereka 

Nampak menikmati apa yang mereka lakukan, mereka mendukung para siswa, dan 

mereka dapat dipercaya dan mudah percaya (Pearl & Campbell, 1999). Di dalam 

bagian ini, kita membicarakan tentang karakteristik guru yaitu antusiasme (semangat 

besar), ramah & menyenangkan, dan dapat dipercaya. Satu dari sifat guru yang sangat 

lekat hubungannya dengan hasil para siswa yang diinginkan yaitu antusiasme. Guru 

yang bersemangat menyampaikan kepada para siswa dengan percaya diri dan 

menikmati apa yang mereka lakukan, mereka peduli para siswa dan pokok bahasan 

yang mereka ajarkan berharga dan menyenangkan.  Mengajar dengan antusias 

membantu siswa untuk tetap melakukan tugas, memotivasi mereka, dan memimpin 

siswa meningkatkan belajar dan memuaskan. Guru yang menyampaikan dengan 

antusias mempunyai cara bicara,sikap, dan ekspresi wajah  yang beragam. Guru yang 

antusias berjalan mengelilingi ruang kelas, mulai dari depan ke belakang ruangan 

kelas.  
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Tabel1. Ciri Guru yang Antusias  

No. Guru Antusias Guru yang tidak antusias 

1. Terlihat percaya diri dan ramah. Terlihat cemas. 

2. 

Menyampaikan keterkaiatan 

antara pokok bahasan dengan 

kebutuhan siswa. 

Mekanistis, melakukan gerakan yang 

tidak ada kaitannya dengan pelajaran 

dan kebutuhan siswa. 

3. 

Menggunakan gerakan tubuh 

untuk menegaskan apa yang 

dikatakannya. 

Sering kali berdiri atau duduk di satu 

tempat sepanjang jam pelajaran 

berlangsung. 

4. 
Kreatif dan variatif dalam 

mengajar. 

Hanya menggunakan satu atu dua 

pilihan bahan pelajaran. 

5. Dramatis jika sedang mengajar. Tidak menyenangkan . 

6. 
Melakukan kontak mata dengan 

para siswa. 

Menghindari kontak mata dengan 

siswa. 

7. Menggunakan nada suara Bicara dengan nada yang datar. 

8. Penyabar. Tidak sabar. 

9. 
Terus-menerus membantu siswa 

menyelesaikan tugasnya. 

Cepat menyerah jika siswa merespon 

dengan benar. 

10. 

Tahu dan cepat merespon apabila 

ada siswa yang tidak 

mengerjakan tugas. 

Mengabaikan siswa yang tidak 

mengerjakan tugas. 

11. 
Mengajar pokok bahasan secara 

cepat. 

Tidak menggunakan waktu secara 

efektif. 

12. Mempunyai rasa humor. Sering genting. 

13 
Menggunakan gerak-gerik untuk 

menarik perhatian. 

Jarang bergerak dari depan ruang kelas. 

 

Mereka berdiskusi dengan mengasyikan menggunakan gerakan tangan, kepala, 

dan bahu mereka untuk menguatkan atau menegaskan maksud/perkataan mereka. 

Mereka melakukan kontak mata dengan para siswa, agar mendorong para siswa untuk 

ikut berpartisipasi, mengumpulkan dan menggunakan masukan dari semua siswa. 

Guru yang antusias mengajar dengan cepat saat memberikan dan menyesuaikan 

dengan pemahaman siswa. Mereka meningkatkan minat/ perhatian dengan bermacam-

macam kecepatan, nada suara mereka. Mereka merubah ekspresi wajah seperti 

melebarkan atau menyipitkan mata, tersenyum atau mengerutkan dahi untuk 

menegaskan apa yang mereka katakan. 

Guru yang  ramah dan menyenangkan adalah faktor penting dalam promosi, 

mendukung, santai, memuaskan, melalui pendidikan untuk para siswa. Dengan 
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mendukung lingkungan yang produktif dan aman, ramah dan menyenangkan secara 

tidak langsung meningkatkan motivasi belajar.  

Warmth. Guru menyatakan keramahan adalah hal yang positif, mendukung 

hubungan antarpribadi dengan siswa. Hubungan positif di ruang kelas membantu 

kemajuan siswa. Guru yang ramah, memiliki sikap yang baik, menunjukan 

ketertarikan siswa, kelihatan terbuka, dan bekerja keras agar para siswa berhasil secara 

akademis.  

Tabel 2. Kiat Guru  Untuk Meningkatkan Warmth 

1 
Sapa para siswa dengan menyebutkan namanya. Berikan komentar tentang prestasi 

yang di raih para siswa di luar kelas. 

2 Seringlah tersenyum. 

3 Jadilah diri sendiri.  

4 
Tidak menggunakan hukuman fisik kepada siswa. Berusaha mendekati siswa agar  

merasa percaya dan terbuka pada guru. 

5 Mendorong siswa untuk lebih dekat dan terbuka.  

6 
Mendengarkan pendapat, perasaan, ide para siswa dan aktif menggabungkan hal 

ini ke dalam diri anda. 

7 
Menyediakan perbaikan dan waktu untuk semua siswa agar  lebih menguasai dan 

sukses. 

 

Humor. Guru yang memiliki jiwa humor sangat disenangi oleh para siswa. Guru 

seperti ini membuat pelajaran menjadi menyenangkan karena humor bisa mengurangi 

ketegangan. Lebih efektif jika humor itu spontan tidak direncanakan. Ramah dan 

menyenangkan berguna untuk membuat santai, suasana terasa nyaman. Walaupun 

banyak lelucon di dalam kelas terjadi secara spontanitas, tetapi menggunakan lelucon 

yang disengaja di dalam kelas juga berhasil.menggabungkan lelucon dengan subjek 

yang diajarkan akan lebih mudah diingat oleh para siswa dan mengajar akan lebih 

efektif.  

Credibility (Kepercayaan), guru yang dipatuhi terlihat dapat dipercaya. Hal ini 

penting untuk menunjukan bahwa ada kepercayaan bagi yang melihatnya, yaitu siswa.. 

Di kelas, guru, sebagai tokoh yang berwenang, memiliki banyak cara dengan sedikit 

demi sedikit untuk membangun kepercayaan dengan siswanya. Bagaimanapun. 

Sebagai siswa yang berkembang menjadi dewasa , mereka tidak langsung 

menganggap guru tersebut dapat dipercaya. Sebagai siswa, anda secara terus menerus 
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membuat pendapat tentang kepercayaaan dan sifat yang dapat dipercaya pada guru 

anda. Anggapan ini memutuskan, merasa keefektifan dari setiap guru.  

Orientasi kepada kesuksesan. Guru diharapkan memiliki pandangan yang 

positif. Mereka percaya bahwa anak didiknya dapat belajar dan mereka mampu 

membantu anak didiknya agar tercapainya tujuan belajar. Mereka menunjukkan sikap 

yang positif serta menyampaikan pembelajaran dengan baik. Keefektivan guru 

memiliki harapan yang tinggi jika ia mampu mendorong dan memotivasi serta 

mensupport siswanya. 

Ekspektasi yang tinggi untuk suskses, guru berpengaruh terhadap dirinya  sendiri 

maupun siswa sekaligus berpengaruh pada pembelajaran siswanya. Contoh : Jika 

kamu sebagai pendidik memiliki pandangan bahwa siswa “X” tidak mampu 

menguasai materi pelajaran yang kamu berikan, maka kamu lebih senang 

menghabiskan sedikit waktu untuk mengajarinya dan lebih fokus kepada siswa lain. 

Siswa dapat menangkap harapan-harapan yang Anda tunjukkan lewat komunikasi 

berupa isyarat yang Anda berikan. Jika Anda memiliki  harapan rendah untuk siswa 

tertentu, tidak hanya siswa yang bersangkutan, tetapi siswa lain mungkin dapat  

merasakan hal ini jika mereka memiliki persepsi bahwa itu ditujukan untuk mereka. 

Akibatnya, siswa cenderung mengambil dan menginternalisasikan setiap perilaku guru 

yang memiliki harapan rendah, pengaruh bagi siswa yakni itu dapat menurunkan 

harapan dirinya (Gill & Reynolds, 1999; Walberg, 1991). Ini, tentu saja, meningkatkan 

kemungkinan bahwa siswa tidak dapat mempelajari materi yang diberikan.Siswa 

masuk sekolah dengan keadaan percaya diri dan mengharapkan menjadi sukses, tetapi 

mereka dengan cepat menyesuaikan diri dengan harapan dan persepsi guru. 

Guru yang efektif mendorong dan mendukung siswa, menangani kebutuhan 

siswa, agar tercapainya pembelajaran yang  sukses. Mereka mengakui usaha dan 

potensi dari siswanya. Dengan demikian, dorongan berkaitan dengan atribut penting  

seperti kehangatan, enthuasiasm dan harapan untuk sukses. 
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Tabel 3. Guru dengan Harapan Tinggi dan Rendah  

  Guru  Dg  Harapan Tinggi  Guru Dg  Harapan Rendah  

Memberikan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

Tidak memberikan tujuan belajar 

dengan jelas 

Menyampaikan materi dengan jelas Menyampaikan materi tidak lengkap 

dan sering tidak jelas 

Disiplin dan konsisten Tidak disiplin dan konsisten 

Sering tersenyum, mengangguk, 

dan mempertahankan kontak mata 

Kurang memberikan perhatian pada 

situasi kelas 

Memanggil dan merespon seluruh 

nama siswa secara adil  

Jarang mengenal dan memanggil 

nama siswa serta merespon mereka 

Jarang mengkritik Sering mengkritik tindakan siswa 

Memberikan umpan balik Jarang memberikan umpan balik 
 

Dorongan dapat memotivasi siswa ketika mereka frustasi dalam mengerjakan 

tugas atau ketika mereka enggan memulai tugas-tugasnya disinilah peran motivasi 

agar mereka dapat terpacu karena dorongan tersebut. 

Bagaimana cara mendorong siswa dengan tepat? Ketika terdapat tugas baru, 

siswa harus merasa bahwa tugas yang Anda berikan penting, dan Anda meyakinkan 

bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut, jika mereka kurang mengerti 

mereka dapat meminta bantuan Anda untuk menolong mereka. Ketika siswa merasa 

frustasi akan tugas yang mereka kerjakan dan mulai menyerah karenanya, maka Anda 

sebagai guru dapat memberikan kalimat dorongan seperti “Kamu pasti bisa”.  “Sejauh 

ini apa yang kamu lakukan sudah baik, tetapi dapatkah untuk selanjutnya bisa lebih 

baik lagi?”. ”Saya tahu ini membuat kamu frustasi, tetapi saya yakin kamu dapat 

melakukannya”.  “Ayo kita coba menjawabnya bersama-sama”.  “Jangan menyerah”, 

atau “Saya tahu kamu dapat melakukannya”. Hal ini penting dilakukan agar membantu 

siswa dalam menyelesaikan tugas mereka dan merupakan proses bagi siswa untuk 

belajar agar mereka tidak mudah menyerah dan terpacu untuk terus mencoba serta 

dapat membangun kepercayaan diri siswa. 

Menjadi guru yang efektif bukan hanya memberikan motivasi dan nilai-nilai 

positif tetapi juga harus mampu menciptakan dan menjaga sikap professional. Sikap 

professional meliputi kecekatan, mempunyai orientasi tugas, fleksibel dan mampu 

beradaptasi dengan baik, semua itu sangat dibutuhkan untuk membantu siswa 
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mencapai kesuksesan. Ada juga karakter berwawasan luas yang tidak hanya terkait 

dengan bagaimana guru mengajar tetapi juga menyangkut siswa dan dunia pedagogi.  

Karakter umum dari guru yang efektif adalah memiliki orientasi tugas dan 

bersikap cekatan di dalam kelas.  Kegiatan di kelas yang paling utama adalah belajar. 

Guru cekatan adalah  tegas dan fokus pada kegiatan di kelas dan membantu siswa 

belajar. Dia mengarahkan siswanya untuk menjadi sukses dan mencapai sesuatu yang 

bermakna, serta dengan jelas menerangkan hasil belajar siswanya. Jika guru 

melakukan ini, maka kegiatan belajar akan lebih terarah ke mengembangkan potensi 

siswa dan guru bisa dikatakan sukses atau efektif. Ada empat aspek perilaku guru yang 

cekatan, yaitu guru yang mempunyai goal-oriented, serius, berhati-hati atau tenang, 

dan terorganisir. 

Pembelajaran adalah  menciptakan   suasana   yang mengembangkan   inisiatif 

dan tanggung  jawab  belajar   si pebelajar  ke arah   belajar  seumur  hidup. Guru  

merupakan  faktor penentu dalam  keberhasilan  proses  pembelajaran.  Menurut  Gage 

dan Berliner   terdapat  empat   fase dalam pembelajaran yaitu: (1)  fase sebelum 

pembelajaran, (2) fase sebelum dan sesaat  pembelajaran, (3)   fase  pelaksanaan 

pembelajaran dan  (4) fase sesudah pembelajaran. 

Guru yang berhasil dalam mengajar  memiliki beberapa  persyaratan  yaitu:  (1) 

Memahami  karakteristik perkembangan   siswa, (2) Pandai  berkomunikasi, (3) 

Mengoptimalkan aktivitas  anak dalam berfikir,  berkarya,  dan  bersikap, (4) 

Mengembangkan  kemampuan   berfikir  kritis, kreatif, dan  memecahkan masalah, (5) 

Menciptakan  ruang  kelas dan  sekolah menjadi lingkungan  yang menarik dan  

mendukung  siswa untuk belajar, (6) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar, (7) Memberikan  umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

(8) Membedakan antara aktifitas fisik dan aktifitas mental dan (9) Menciptakan 

metode yang tepat. 

Makin pesatnya perkembangan IPTEK membawa pengaruh positif dan negatif 

pada siswa. Pengaruh positif antara lain berupa wawasan berpikir anggota masyarakat 

terpelajar makin luas akibatnya makin banyak individu yang kritis, oleh karena itu 

proses demokrasi dalam bernegara juga meningkat. Pengaruh negatif antara lain 

kurang adanya waktu untuk mencerna rangkaian kejadian-kejadian yang begitu cepat, 
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sehingga tidak sepenuhnya ada pemahaman terhadap makna hidup. Menyimak gejala 

seperti inilah, maka paradigma pendidikan sekarang cenderung mengarah pada 

pembelajaran sepanjang hayat. 

Belajar menurut konteks ini tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, tetapi 

juga dalam perangkat kerja (work setting), maupun perangkat kehidupan (life setting). 

Selain mengacu pada cara membelajarkan orang sepanjang hayat, 

perubahan-perubahan yang menyebabkan dunia penuh ketidak pastian ini 

merefleksikan juga pada percepatan belajar di abad 21. Keberhasilan hidup di abad 21 

sangat tergantung pada sejauh mana kita dapat mengembangkan keterampilan yang 

tepat dalam menghadapi tiga elemen yang terkait yaitu: kecepatan, kerumitan dan 

ketidakpastian. Oleh karena itu apa yang harus dipelajari terkait dengan 

mengembangkan keterampilan yang sesuai untuk mengatasi hubungan antara 

kecepatan, kerumitan dan ketidak pastian, yang secara khusus diuraikan dalam sistem 

percepatan belajar. 

Penelitian  tentang  otak manusia akhirnya berdampak pada bagaimana 

memfungsikan otak secara  optimal. Konsep  belajarpun mengalami perubahan. 

Keyakinan lama tentang belajar adalah belajar sama dengan menyerap informasi, 

kegiatan individual, pengetahuan  lebih banyak  pada porsi verbal dan kognitif, 

standarisasi akan menghemat  waktu dan biaya, kita mengetes  ingatan pendek sebagai 

bagian  dari program, belajar merupakan kegitan yang serius. Paradigma baru  tentang  

belajar  adalah  belajar adalah  menciptakan  makna, nilai dan  pengetahuan praktis 

yang bersumber dari dalam diri siswa. Belajar  akan meningkat  dengan cepat jika  

kaya lingkungan sosial dalam kolaborasi, pengetahuan melibatkan  keseluruhan body, 

emosi rasa, semua aspek dari kecerdasan, standarisasi berarti membuat  satu ukuran 

yg sama akan  menghabiskan biaya, tujuan belajar adalah ingatan jangka panjang, 

belajar  paling baik dalam  semangat yang menyenangkan dan bermain.  

Membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada  siswa. Maka dalam 

pikiran  guru ”kegiatan apa yang seharusnya dilakukan siswa” Gambarkan dalam 

bentuk apa kegiatannya, selanjutnya sudahkan siswa secara tepat melakukan kegiatan 

tersebut yang dirancang dalam  satu semester perkuliahan (+ 12 pertemuan). Setiap 

pengalaman (kegiatan baik mandiri, atau kelompok untuk  mewujudkan potensi 



 20 

pribadi,pengetahuan dan keterampilan) dalam ”dunia nyata” dan   diikuti oleh  Feed 

back serta  refleksi. 

Tujuh kiat praktis untuk merencanakan  pembelajaran berdasarkan brain based 

secara cepat: (1)  merencanakan dengan empat tahapan siklus belajar, (2) menaungi 

gaya belajar, (3) buat perencanaan  berdasarkan  pada kegiatan, (4) menciptakan 

masyarakat belajar, (5) variasikan kegiatan fisik aktif dan fisik pasif, (6) proporsi  

kegiatan  30 % guru   & 70% siswa, (7) membuat disain yg  fleksibel, open-ended. 

Merencanakan pembelajaran menerapkan  prinsip  empat   tahapan  siklus belajar 

yaitu persiapan, presentasi, praktis dan performance. Pada umumnya hanya langkah 

ke dua  yang ditekankan. 80 %  energi, waktu dan uang untuk menciptakan tahapan 2 

sedangkan  prinsip ke 1, 3 dan 4 diabaikan. Sebenarnya  justru yang terpenting adalah 

bagaimana  tahapan 1, 3 dan 4 yang perlu diperhatikan sedangkan untuk tahapan 2 

diusahakan 20 %. 

Mengapa  disain sisstem pembelajaran secara tradisional mulai ditinggalakan 

karena (1) time-consuming, terlalu banyak waktu untuk mendiisain dalam era global 

IPTEK berjalan dengan cepat. (2)  Pada  disain tradisional  pengertian belajar  

umumnya disamakan dengan  proses kognitif dan verbal. Sebaliknya pada  barain 

based belajar adalah bagaimana melibatkan ragam kecerdasan emosional, intuitif dan 

kebajikan  yang bersumber dari olah fisik, multi sensori, nonlinier, transdisipliner, 

nonrasionalisti, sehingga menggunakan variasi model pembelajaran.Selanjutnya 

perencanaan bersifat tidak fleksibel, sangat berurutan seperti mesin. Perencanaan 

tradisional memberikan perlakuan kepada siswa  sebagai pemakai (consumer)  bukan  

sebagai pencipta (creator).  Perencanaan dilandaskan pada  material (sumber)  bukan  

pada kegiatan (activities). Secara umum  perbedaan  perecnaaan tradional dan  brain 

based  mencakup: Perencanaan tradisional lebih pada  rational, mind-orriented, 

mekanistik, rigid dan fixed, serious, hirarki, individual, kognitif, pusat pada media, 

bersifat menentukan, behavioristik, belahan otak kiri, penekanan pada bentuk. 

Sebaliknya  perencanaan brain based mencakup: rational-emotif, mind/body orientasi, 

natural, fleksibel, playfull, demokratik, kolaborasi, multisensensori, pusat pada siswa, 

kreatif, humanistik, whole brain, penekanan pada fungsi. Perencanaan Tradisional 
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menekankan pada  media pembelajaran seperti presentasi, material, program 

komputer. 

BAB  VI 

 

KIAT  PRAKTIS  MENERAPKAN   BRAIN BASED  TEACHING  DI 

SEKOLAH 

 

 
1. MERUBAH   POLA  PIKIR  GURU     

Langkah  pertama  yang kita  lakukan  untuk  menerapkan  brain based 

teaching  adalah merubah  pola  pikir  

Tugas  mulia   guru  adalah mendidik  anak bangsa. 

Anak adalah  titipan Ilahi  dan dianugerahi  dengan  keunikan     

Semua  anak cerdas dan berbakat   

Semua anak  berbeda , tidak ada anak yang sama  

Menggunakan bahasa  yang  baik, sopan,  dan atraktif, menarik 

 

2. PEMAHAMAN TERHADAP CARA BERFUNGSINYA OTAK  ?  

 

BELAJAR   ADALAH  MENGINGAT! 

- Mengapa  terjadi Lupa? 

- Bagaimana  peran ingatan? 

- Bagaimana ingatan anak SD? 

- Bagaimana  Mudah mengingat  pelajaran? 

- Kegiatan belajar  tidak lain  adalah  memproses  informasi  kedalam 

ingatan anak .  

- Melalui berbagai  cara  anak dapat mengingat dengan baik. 

 

3. MENGENALI  GAYA  BELAJaR   SISWA  

Guru telah memahami  tentang  proses belajar yang  terjadi di otak. 

Otak ternyata  memiliki  kekuatan  yang  dahsyat jika  anak  tersulut  

untuk belajar. 

     Bagaimana  cara anak  dapat  belajar  dengan  menyulut  otaknya? 
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4. MENGEMBANGKAN KECERDASAN   

Kecerdasan anak  beragam  mulai dari linguistik, visual-spasial, 

matematika logis, interpersonal, intrapersonal, nturalistik, musik, 

kinestetik.Guru mengenali keberagaman  minat anak dan  WAJIB 

mengembangkannya selama proses pembelajaran. 

  

5. STRATEGI  YANG  JITU  UNTUK  MEMBANTU ANAK 

BELAJAR 

Variasi  cara  untuk  mengajar, dan mengingat dengan  baik 

Berbagai  teknik mengajar  yang efektif. 

Kuantum teaching, kuantum learning, mind mapping,  menemonik, 

Belajar  melalui pengalaman, belajar  di alam nyata (kontekstual 

teaching). Virtual teaching (menggunakan  on line). 

 

6. MENILAI  ANAK DENGAN BIJAK  

Penilaian  menggunakan multi aspek. Berbagai cara  untuk  menilai  

mulai dari  penilaian:  otentik, porto folio, penilaian kinerja,  observasi, 

semuanya menggunakan rubrik.  

 

7. MEREFLEKSI PEMBELAJARAN     

       Program Evaluasi PENTING ! 

       Membangun keberhasilan anak 

       Menilai diri sendiri dan  kemajuan siswa. 

       Bagaimana  cara meningkatkannya 

       Program  untuk kemajuan  ke depan, apa  yang akan dilakukan 
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