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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

2.1.1 Definisi dan Jenis Kemampuan 

 

Menurut Nurhasanah (2013), kemampuan berasal dari kata “mampu” yang 

berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya dan 

mempunyai harta berlebihan). Robbins (2008), kemampuan adalah kecakapan 

untuk menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir dari hasil 

latihan atau praktek. Kecakapan tersebut pada umumnya digunakan untuk 

mengerjakan sesuatu dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Anas (2006), 

kemampuan adalah kesanggupan bawaan sejak lahir atau hasil latihan/praktek dan 

merupakan sebuah penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan seseorang. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau 

kecakapan adalah bentuk keahlian yang dimiliki seseorang sejak lahir atau hasil 

latihan/praktek yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan diwujudkan 

dalam bentuk tindakan nyata/dunia baru. 

Menurut Robbins (2008), membagi kemampuan dalam tiga jenis:              

1) berpikir untuk menghadapi dan menyesuaikan pada kondisi yang baru dengan 

cepat dan efektif (berpikir kritis), 2) mengetahui dan menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, dan 3) mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. Annas (2006) dan Robbins (2008), membagi kemampuan menjadi 

dua jenis: 1) intelektual (intelektual ability) merupakan kemampuan melakukan 

aktifitas secara mental dalam berpikir, dan 2) fisik (physical ability) merupakan 

7 

Kemampuan Berpikir Kritis..., Fadhil Ardhiansyah, FKIP UMP, 2017



8 

 

 

 

kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan karakteristik 

fisik. Kemampuan intelektual (intelektual ability) dan kemampuan fisik (physical 

ability) mempengaruhi potensi yang ada dalam diri peserta didik. Potensi peserta 

didik dari kemampuan intelektual (intelektual ability) yaitu dalam kemajuan 

belajar. Jika peserta didik memiliki kemampuan intelektual (intelektual ability) 

yang tinggi, maka kemajuan dalam belajar lebih berhasil dan berdampak pada 

peningkatan prestasi/hasil belajar. Potensi akibat kemampuan fisik (physical 

ability) yaitu keahlian dan keterampilan. Peserta didik cenderung mengandalkan 

keahlian dan keterampilan untuk meyelesaikan suatu tindakan, dan aktif untuk 

mencari solusi pemecahan masalah yang akan dilakukan. 

 

2.1.2 Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

Berpikir kritis (critical thinking) menurut Nelawati (2013), dapat diartikan 

sebagai keterampilan untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawasan 

dari setiap makna yang diinterpretasikan, mengembangkan pola penalaran yang 

logis, memahami asumsi yang mendasari setiap posisi, serta memberikan model 

presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan. Muhfahroyin (2009), 

berpikir kritis (critical thinking) mencakup suatu proses yang melibatkan operasi 

mental seperti deduksi, induksi, klasifikasi, evaluasi, dan penalaran. Berdasarkan 

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis (critical thinking) 

adalah suatu proses berpikir yang melibatkan kemampuan menganalisis, 

mensintesis dan evaluasi terhadap informasi yang dimiliki dari hasil induksi, 
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dedukasi, klasifikasi serta penalaran untuk mengambil keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan. 

Menurut Anwar (2012) dan Bayurini (2013), berpikir kritis (critical 

thinking) dalam kegiatan pembelajaran dapat diaplikasikan melalui pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship. Dalam pembelajaran berbasis bioentrepreneurship 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis (critical thinking). 

Anwar (2012), Bayurini (2013), dan Ennis (2000), menyebutkan bahwa idealnya 

peserta didik mempunyai 12 kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan 

menjadi 5 aspek kemampuan berpikir kritis (critical thinking) melalui 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship antara lain: 

1. Elementary clarification (peserta didik dapat memberikan penjelasan dasar 

dengan pilar ilmiah mengenai materi dari kegiatan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship) meliputi: 

a) Memfokuskan pertanyaan berkaitan dengan manfaat pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship dalam pembuatan produk unggulan 

b) Menganalisis pendapat terkait manfaat pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship dalam pembuatan produk unggulan 

c) Berusaha mengklarifikasi suatu penjelasan tentang manfaat pembuatan 

produk dari pembelajaran berbasis bioentrepreneurship dengan sistem 

pencernaan manusia dan sebagai upaya penanggulangan masalah gizi 

2. The basis for the decision (peserta didik dapat menentukan dasar 

pengambilan keputusan dengan pilar manajerial kegiatan pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship) meliputi: 
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a) Mempertimbangkan apakah sumber informasi untuk mengklarifikasi 

manfaat pembuatan produk dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship dapat dipercaya atau tidak 

b) Mengamati jurnal yang dijadikan acuan mengenai kandungan gizi yang 

terdapat pada produk yang dibuat dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship dan mempertimbangkan untuk menanggulangi 

masalah sistem pencernan makanan dan sebagai upaya penanggulangan 

masalah gizi 

3. Inference (peserta didik dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship) meliputi: 

a) Menjelaskan secara umum (dedukasi) produk yang dibuat dari 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship memenuhi kriteria makanan 

bermutu untuk dikonsumsi oleh tubuh 

b) Menjelaskan secara khusus (induksi) produk yang dibuat dari 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship yang digunakan sebagai 

kebutuhan makanan dan energy dalam tubuh 

c) Membuat pertimbangan produk yang dibuat dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship sebagai upaya untuk menanggulangi masalah pada 

sistem pencernaan makanan dan masalah dalam penanggulangan gizi 

4. Advanced clarification (peserta didik dapat memberikan penjelasan yang lebih 

luas mengenai materi yang telah diajarkan melalui pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship) meliputi: 
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a) Mendefinisikan istilah seseorang yang mengalami penyakit pada sistem 

pencernaan makanan  

b) Mengidentifikasi asumsi seseorang mengalami penyakit pada sistem 

pencernaan makanan akibat tidak mencukupi AKG dalam tubuh 

5. Supposition and integration (peserta didik dapat memperkirakan dan 

menggabungkan pemahaman yang telah diperoleh bentuk dari pilar ilmiah, 

manajerial, teknologi, serta uang dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship) meliputi: 

a) Menentukan tindak lanjut pembuatan produk dari pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship yang memenuhi kriteria sehat, ekonomis, dan bergizi 

tinggi 

b) Berinteraksi dengan orang lain melalui upaya penyuluhan gizi untuk 

mengantisipasi penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan makanan 

Pada pembelajaran praktikum menurut Bayurini (2013), Ennis (2000),dan 

Puspitasari (2013), menyebutkan bahwa idealnya peserta didik mempunyai 12 

kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi 5 aspek kemampuan 

berpikir kritis (critical thinking) melalui pembelajaran praktikum antara lain: 

1. Elementary clarification (peserta didik dapat memberikan penjelasan dasar 

dari kegiatan pembelajaran praktikum) meliputi: 

a) Memfokuskan pertanyaan berkaitan dengan manfaat pembuatan produk 

dalam pembelajaran praktikum  

b) Menganalisis pendapat terkait manfaat pembuatan produk dalam 

pembelajaran praktikum  
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c) Berusaha mengklarifikasi suatu penjelasan tentang manfaat pembuatan 

produk dalam pembelajaran praktikum 

2. The basis for the decision (peserta didik dapat menentukan dasar- 

pengambilan keputusan dari kegiatan pembelajaran praktikum) meliputi: 

a) Mempertimbangkan apakah sumber informasi berupa penggunaan alat dan 

bahan serta cara kerja dalam pembuatan produk pembelajaran praktikum 

dapat dipercaya atau tidak 

b) Mengamati hasil pembuatan produk pembelajaran praktikum untuk 

mempertimbangkan efektivitas pengunaan alat dan bahan serta cara kerja 

yang dilakukan 

3. Inference (peserta didik dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran 

praktikum) meliputi: 

a) Menjelaskan secara umum (dedukasi) produk yang dibuat dari 

pembelajaran praktikum memenuhi kriteria makanan bermutu untuk 

dikonsumsi oleh tubuh 

b) Menjelaskan secara khusus (induksi) produk yang dibuat dari 

pembelajaran praktikum yang digunakan sebagai kebutuhan makanan dan 

energy dalam tubuh 

c) Membuat pertimbangan produk yang dibuat dari pembelajaran praktikum 

sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kekurangan gizi bagi tubuh 

4. Advanced clarification (peserta didik dapat memberikan penjelasan yang lebih 

luas mengenai materi yang telah diajarkan melalui pembelajaran praktikum) 

meliputi: 
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a) Mendefinisikan istilah seseorang yang mengalami kekurangan gizi 

b) Mengidentifikasi asumsi seseorang mengalami penyakit pada sistem 

pencernaan makanan akibat tidak mencukupi AKG dalam tubuh 

5. Supposition and integration (peserta didik dapat memperkirakan dan 

menggabungkan pemahaman yang telah diperoleh dari pembelajaran 

praktikum) meliputi: 

a) Menentukan tindakan berupa penulisan laporan praktikum dalam 

pembuatan produk 

b) Berinteraksi dan berdiskusi dengan peserta didik lain dari hasil pembuatan 

produk pembelajaran praktikum. 

 

2.2 Pembelajaran Berbasis Bioentrepreneurship 

 

Bioentrepreneurship berasal dari kata “bio” dan “entrepreneurship”. Bio 

yang berarti makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, dan manusia serta 

entrepreneurship merupakan segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, 

dan proses yang dilakukan oleh entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan 

mengembangkan usaha. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

bioentrepreneurship merupakan pemanfaatan makhluk hidup yang dapat diolah 

menjadi produk usaha sehingga menghasilkan ekonomi produktif (Anwar, 2012). 

Menurut Machin (2012), pembelajaran berbasis entrepreneurship 

merupakan suatu bentuk pembelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan muatan lokal atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang 

relevan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat membangun 
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spirit kewirausahaan. Anwar (2012), mata pelajaran yang relevan dalam 

pembelajaran berbasis bioentrepreneurship adalah mata pelajaran biologi. Hal 

tersebut dikarenakan pada mata pelajaran biologi membahas mengenai materi-

materi peranan makhluk hidup yang dapat dijadikan produk bioentrepreneurship. 

Menurut Tumisem (2016), materi-materi dalam mata pelajaran biologi 

yang diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis bioentrepreneurship seperti  

pada kelas X mengenai materi kingdom bakteri yang dibuat produk nata decoco 

dan yogurt, pada kelas XI mengenai materi sistem pencernaan makanan yang 

dibuat produk berupa minyak Virgin Coconut Oil (VCO), tempe kedelai dan kecap 

air kelapa, dan pada kelas XII mengenai materi bioteknologi dengan 

memanfaatkan limbah yang dibuat produk pupuk kompos.  

 

2.2.3 Penerapan Pembelajaran Berbasis Bioentrepreneurship 

 

Menurut Suryana (2008) dan Anwar (2012), penerapan pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship di tingkat pendidikan menengah masih sebatas 

teoritis saja, sehingga pemahaman tentang pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship masih rendah. Hal tersebut dapat dikarenakan kurangnya 

pengetahuan guru dalam penerapan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship. 

Menurut Mutia (2016), penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship di tingkat pendidikan menengah dapat dilakukan didalam 

laboratorium maupun diluar laboratorium (outdoor) dengan berbagai materi 

biologi. Anwar (2012), pembelajaran berbasis bioentrepreneurship didalam 

laboratorium dapat dilakukan apabila produk yang dihasilkan bersifat klinis 
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memiliki tingkat sterilisasi tinggi. Contoh: pembuatan produk yoghurt dan nata 

decoco. Pembelajaran berbasis bioentrepreneurship diluar laboratorium (outdoor) 

dapat dilakukan apabila produk yang dihasilkan tidak bersifat klinis. Contoh: 

pembuatan produk pupuk kompos. 

Menurut Tumisem (2016), penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship di tingkat pendidikan menengah dapat berjalan dengan baik 

dan mudah jika dilaksanakan melalui kegiatan praktikum di luar jam pelajaran 

(muatan lokal). Hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan praktikum di luar jam 

pelajaran (muatan lokal) lebih efisien terhadap waktu dalam pembuatan suatu 

produk bioentrepreneurship. Hal tersebut didukung pendapat Anwar (2012), yang 

menjelaskan melalui kegiatan praktikum di luar jam pelajaran (muatan lokal) 

dalam penerapan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship menjadikan peserta 

didik terfokus antara materi biologi yang diajarkan dengan produk yang dibuat.  

Pembelajaran berbasis bioentrepreneurship berbeda dengan pembelajaran 

praktikum pada umumnya. Menurut Anwar (2012) dan Tumisem (2016), 

perbedaan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship dengan pembelajaran 

praktikum yaitu: 

No. Keterangan Perbedaan 

Pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship 

Pembelajaran praktikum  

1. Karakteristik 

pembelajaran 

Pembelajaran dengan 

karakteristik 

mengintegrasikan 

pembelajaran kewirausahaan 

dengan pembelajaran biologi 

Pembelajaran dengan 

karakteristik menyajikan 

peserta 

didik melakukan percobaan 

dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari 

tanpa adanya integrasi 

dengan pembelajaran 
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kewirausahaan 

2. Tujuan 

pembelajaran 

1) Mempengaruhi 

kemampuan berpikir 

kognitif (berpikir kritis), 

psikomotor dan afektif 

2) Menumbuhkan minat 

berwirausaha 

3) Mengembangkan potensi 

lokal yang dimiliki 

disekolah ataupun 

didaerah 

4) Peningkatan keterampilan 

dalam pembuatan produk 

unggulan, dan 

5) Memberikan nilai tambah 

bagi sekolah dengan 

keunggulan produk yang 

dibuat. 

1) Melatih keterampilan 

yang dibutuhkan peserta 

didik 

2) Memberi kesempatan 

peserta didik dalam 

menerapkan dan 

mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki peserta didik 

secara nyata dalam 

praktek  

3) Membuktikan sesuatu 

secara ilmiah atau 

melakukan scientific 

inquiry  

4) Memotivasi peserta didik 

dalam kegiatan 

pembelajaran, dan 

5) Meningkatan 

kemampuan kognitif 

peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran 

(berpikir kritis), 

psikomotorik dan afektif. 

3. Sintak 

pembelajaran 

1) Preview 

2) Exploring 

3) Planning 

4) Producing 

5) Communicating, dan 

6) Reflecting. 

1) Langkah persiapan 

2) Langkah pelaksanaan, 

dan 

3) Tindak lanjut praktikum. 

4. Evaluasi 

pembelajaran 

1) Evaluasi kognitif (tes 

kemampuan berpikir) 

2) Evaluasi proses (lembar 

observasi), dan 

3) Evaluasi produk (lembar 

angket) 

1) Evaluasi proses (lembar 

observasi), dan 

2) Evaluasi kognitif (tes 

kemampuan berpikir) 

5. Pengembangan 

hasil (produk) 

Dilanjutkan dengan 

membuat desain produk, 

desain tersebut haruslah 

memiliki keunikan yang 

menampakan identitas 

sekolah tersebut serta tidak 

ada pembuatan laporan 

praktikum. 

Tidak dilanjutkan sampai 

pengembangan hasil 

(produk) tetapi tahap 

lanjutan membuat laporan 

praktikum. 
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6. Faktor yang 

mempengaruhi 

pembelajaran 

1) Kurikulum 

2) Sumber daya, dan 

3) Assasment (penilaian) 

1) Kurikulum 

2) Sumber daya 

3) Lingkungan belajar 

4) Keaktifan belajar, dan 

5) Assasment (penilaian) 

7. Dampak dari 

kegiatan 

pembelajaran 

1) Dampak instruksional, dan 

2) Dampak pengiring 

1) Dampak instruksional 

Sumber : Anwar (2012) dan Tumisem (2016) 

Menurut Machin (2012), penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship di tingkat pendidikan menengah dapat dimodifikasi dengan 

pembelajaran praktikum melalui pendekatan saintifik. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran praktikum berbasis bioentrepreneurship melalui pendekatan 

saintifik yang diterapkan yaitu: 1) penetapan tujuan dan asumsi dari pembelajaran, 

2) menyusun sintak dari pembelajaran, 3) penetapan sistem sosial dari 

pembelajaran, 4) penetapan prinsip reaksi dari pembelajaran, 5) penetapan sistem 

pendukung dari pembelajaran, dan 6) penetapan dampak dari pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Berpikir Kritis..., Fadhil Ardhiansyah, FKIP UMP, 2017



18 

 

 

 

Lebih lanjut menurut Tumisem (2016), skema penerapan pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik ditingkat pendidikan 

menengah yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tumisem (2016) 

Menurut Tumisem (2016), prinsip penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik mengacu pada tujuan dan 

asumsi pembelajaran, sintak, sistem sosial, reaksi, sistem pendukung, dan dampak 

pembelajaran baik secara kognitif (berpikir kritis), psikomotorik, afektif, dan 

kreativitas wirausaha siswa.  

Penerapan pembelajaran praktikum berbasis bioentrepreneurship 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Penerapan 

Pembelajaran 

1. Evaluasi proses 

2. Evaluasi produk 

3. Evaluasi berpikir 

(kognitif,psikomotorik, dan 

afektif). 

 

Prinsip Penerapan : 

1. Tujuan dan asumsi pembelajaran 

2. Sintaks 

3. Sistem sosial 

4. Prinsip reaksi 

5. Sitem pendukung, dan 

6. Dampak pembelajaran 

 

Keberhasilan pembelajaran 

komperhensif dan prestasi peserta 

didik 

Penerapan pembelajaran  Evaluasi 
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Lebih jelas menurut Machin (2012) dan Tumisem (2016), prinsip 

penerapan pembelajaran berbasis bioentrepreneurship melalui pendekatan 

saintifik adalah: 

1) Tujuan dan asumsi pembelajaran 

Menurut Tumisem (2016), tujuan dan asumsi penerapan pembelajaran 

berbasis bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik di tingkat pendidikan 

menengah meliputi kemampuan: 1) kognitif (berpikir kritis), 2) psikomotorik,     

3) afektif, dan 4) kreativitas peserta didik dalam berwirausaha. 

 

2) Sintaks 

Sintak ditetapkan berdasarkan pada tujuan dan asumsi pembelajaran, serta 

keberhasilan pembelajaran secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku disekolah. Sintak dalam penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik  meliputi 6 tahapan: 1) preview, 

2) exploring, 3) planning, 4) producing, 5) Communicating, dan 6) Reflecting. 

Tahap 1 (preview), pada tahapan ini merupakan tahap awal dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Dalam tahap ini guru menyampaikan apersepsi dan motivasi 

belajar sehingga muncul rasa curiosity pada diri peserta didik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang apa yang akan dipelajari. Tahap 2 (Exploring), merupakan 

tahap dimana guru menyiapkan peserta didik untuk belajar dengan 

mengkondisikan lingkungan belajar sesuai kebutuhan. Oleh karena itu guru 

memberikan dan meyiapkan berbagai keperluan (sarana dan prasarana) yang 

digunakan baik sebagai media, bahan, alat, atau sumber belajar yang digunakan 
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untuk membantu kelancaran pembelajaran. Tahap 3 (Planning), pada tahap ini 

guru memberikan waktu pada peserta didik untuk merencanakan kegiatan 

pembelajaran meliputi: merencanakan pembagian kerja dalam tim, dan 

merencanakan strategi penyelesaian yang efektif dan efesien melalui kerja tim. 

Tahap 4 (Producing) mencakup: proses produksi, desain produk, dan packing. 

Pada tahap ini guru berfungsi sebagai fasilitator dan evaluator (berpikir kritis) 

terhadap pelaksanaan dan keberhasilan selama proses produksi dalam 

pembelajaran, walaupun dalam hal ini petunjuk kerja telah dipersiapkan oleh 

guru. Selain itu selama proses produksi guru juga selalu membimbing proses 

produksi sampai menghasilkan produk. Tahap 5 (Communicating), merupakan 

tahap yang memberikan kesempatan pada peserta didik secara individual atau 

kelompok untuk mengkomunikasikan capaian hasil belajar selama proses 

pembelajaran berdasarkan hasil praktikum. Dalam kondisi ini peserta didik 

memiliki kemampuan inovatif, kreatif dan berpikir kritis (critical thinking) dalam 

mendesain dan merekayasa pembelajaran, sehingga dapat mempromosikan 

keberhasilan capaiannya selama proses pembelajaran. Tahap 6 (Reflecting), 

merupakan tahap untuk melatih peserta didik mengevaluasi hasil capaian baik 

secara individual maupun secara kelompok. Dalam tahapan ini guru secara tidak 

langsung melatih kemampuan analisis (berpikir kritis) peserta didik secara logis 

berdasarkan fenomena selama proses pembelajaran. Dengan demikian akan 

memunculkan ide/gagasan kreatif masing-masing individu atau kelompok. 
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3) Sistem sosial 

Sistem sosial ditetapkan berdasarkan adanya kebersamaan peserta didik 

dalam kelompok yang memacu tumbuhnya wirausaha. Pernyataan ini didasarkan 

pada konsep bahwa dalam pengembangan wirausaha baik dalam bidang biologi 

atau yang lainnya diperlukan adanya individu lain yang saling mendukung dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan program/wirausaha. 

 

4) Prinsip reaksi 

Prinsip reaksi dalam pembelajaran berbasis bioentrepreneurship melalui 

pendekatan saintifik  banya diperankan oleh guru sebagai fasilitator, konselor, 

instruktur, dan evaluator (kemampuan berpikir kritis) peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran sampai kegiatan produksi dan kelayakan produk. Sebagai 

fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk 

memudahkan jalannya kegiatan pembelajaran. Layanan tersebut meliputi:            

1) menyiapkan bahan ajar, lembar kerja peserta didik, serta alat dan bahan yang 

digunakan dalam membuat produk, dan 2) kegiatan pembelajaran lebih dipusatkan 

kepada peserta didik sehingga pembelajaran bersifat hands on activities. Sebagai 

konselor guru memberikan layanan bantuan kepada peserta didik jika mengalami 

permasalahan selama proses pembelajaran serta memberikan arahan kepada 

peserta didik. Sebagai instruktur, guru berperan memberikan instruksi kepada 

peserta didik terhadap jalannya kegiatan pembelajaran.Sebagai evaluator, guru 

berperan mengevaluasi (kemampuan berpikir kritis) dari kegiatan pembelajaran 
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dan produk yang dihasilkan oleh peserta didik, serta memberikan kritikan yang 

bertujuan agar menjadi lebih baik. 

 

5) Sistem pendukung 

Sistem pendukung dalam penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik  adalah keterlibatan semua unsur 

sekolah secara menyeluruh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembelajaran. 

Sistem pendukung dalam penerapan pembelajaran ini banyak berorientasi pada 

kebijakan sekolah dan organisasi sekolah yang secara kontinu mau membantu, 

melaksanakan dan memperlancar pembelajaran. 

 

6) Dampak instruksional dan dampak pengiring 

Menurut Tumisem (2016), dampak dari penerapan pembelajaran berbasis 

bioentrepreneurship melalui pendekatan saintifik  meliputi: dampak intruksional 

dan dampak pengiring. Dampak intruksional merupakan hasil belajar yang dicapai 

langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang 

diharapkan. Dampak intruksional ini meliputi: kemampuan kognitif (berpikir 

kritis), kemampuan psikomotorik dan kemampuan afektif. Pada dampak pengiring 

merupakan hasil belajar lainnya sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang 

dialami langsung oleh peserta didik tanpa pengarahan langsung dari guru. 

Dampak pengiring yang akan mucul dari hasil pembelajaran ini mencakup: 

motivasi wirausaha, memunculkan kreativitas dan inovasi peserta didik, serta 

memunculkan ide dan gagasan yang akan datang. 
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