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Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Lembaga pendidikan berfungsi dan berperan

dalam pembentukan sumber daya manusia yang

berkompeten pada zamannya, kreatif, inovatif dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menuntut para

manajer pendidikan untuk mencari dan menerapkan

suatu manajemen baru yang dapat mendorong

perbaikan mutu pendidikan. Pengembangan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

berdaya saing di tingkat regional/internasional dan

mempunyai kompetensi untuk bertahan pada

perkembangan zaman, menjadi suatu perhatian

penting dalam manajemen pendidikan. Para manajer

pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas

pendidikan di sekolah masing-masing secara terus

menerus baik secara konvensional maupun inovatif

(Kusuma, 2006).

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012), ruang

lingkup manajemen pendidikan menurut wilayah

kerjanya terbagi atas lima bagian, yaitu (1) manajemen

pendidikan seluruh Negara, (2) manajemen pendidikan

satu propinsi, (3) manajemen pendidikan satu

kabupaten/kota, (4) manajemen pendidikan satu unit
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kerja, dan (5) manajemen kelas. Manajemen kelas

merupakan suatu kegiatan terkecil tetapi merupakan

“dapur inti” dari semua jenis manajemen pendidikan.

Di kelas terjadi proses pengelolaan yang  terdiri dari

pengelolaan instruksional maupun manajerial. Oleh

sebab itu, diperlukan manajemen kelas yang baik

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Manajemen kelas menurut Arikunto (1992)

adalah usaha yang dilakukan oleh guru membantu

tercapainya kondisi yang optimal, sehingga

terlaksananya kegiatan belajar seperti yang

diharapkan. Proses belajar mengajar  merupakan inti

dari proses pendidikan formal. Guru yang kompeten

dalam mengelola kelas akan lebih mampu dalam

menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien

di dalam kelas, sehingga hasil belajar peserta didik

berada pada tingkat yang optimal.

Prestasi belajar yang optimal dapat dicapai oleh

siswa merupakan harapan dari guru dan orang tua.

Rukmana dan Suryana (2009) berpendapat bahwa

keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi

belajar maksimal salah satunya ditentukan oleh

strategi pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Guru

harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar peserta didik, supaya tercipta proses

belajar yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan

antara lain: kondisi fisik, sosio emosional dan
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organisasional. Keefektifan variasi pendekatan dan

metode pembelajaran yang digunakan. Variasi

pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif

berpengaruh terhadap keberhasilan proses

pembelajaran. Guru yang inovatif tentu akan

memanfaatkan berbagai ragam metode dan pendekatan

dalam pembelajaran yang variatif dan inovatif. Salah

satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana

seorang guru dapat mengorkestrai kelas pembelajaran

yang dinamik, kreatif, dan dalam suasana yang

menyenangkan. Semua faktor ini harus dipahami oleh

guru agar tujuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Rukmana dan Suryana (2009) prestasi

belajar juga ditentukan oleh kemampuan belajar dari

peserta didik itu. Dennison and Dennison (2002)

menyatakan kemampuan belajar tinggi bila dua

belahan otak bekerjasama dengan optimal. Sperry

dalam Kolb (1984) menemukan bahwa otak terbagi atas

dua hemisfer (bagian) yaitu otak belahan kanan dan

otak belahan kiri yang masing-masing memiliki fungsi

yang berbeda. Belahan otak kanan berhubungan

dengan kreativitas, persamaan, khayalan, bentuk atau

ruang, emosi, musik, dan warna, berpikir lateral, tidak

terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal

yang terlalu mendetail. Sedangkan belahan otak kiri

biasa dikaitkan dengan kerapian, perbedaan, angka,
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urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, analitik,

matematik, sistematik, dan linear. Sperry dalam Kolb

(1984) menemukan bahwa saat belahan otak kanan

sedang bekerja, maka belahan otak kiri cenderung lebih

tenang, demikian pula sebaliknya. Kurang  lebih 85 %

orang di dunia dominan menggunakan belahan otak

kiri saja.

Ornstein dalam Pink (2006) menyatakan

“sebagian penulis populer menulis bahwa belahan otak

sebelah kanan merupakan kunci untuk memperluas

pemikiran manusia. Otak kanan merupakan daerah

kreativitas, jiwa, dan bahkan gagasan-gagasan yang

besar”. Pink (2006) juga menguraikan semua hal yang

dilakukan oleh belahan otak sebelah kanan adalah

menafsirkan muatan emosi, memahami jawaban

dengan menggunakan naluri/intuisi, memahami

benda-benda secara holistik, serta merupakan

hidangan tambahan bagi bagian utama kecerdasan

sejati.

Diamond dalam Rakhmat (2005) menjelaskan

bahwa betapa dinamisnya otak manusia dan kenyataan

bahwa kerja otak dapat berubah pada usia berapapun,

sejak lahir sampai akhir kehidupan. Otak dapat

berubah secara positif jika dihadapkan pada

lingkungan yang diberi rangsangan. Sebaliknya, otak

dapat menjadi negatif jika tidak diberi rangsangan.

Untuk mengoptimalkan penggunaan otak, maka salah
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satu bentuk stimulasi otak yang saat ini sudah banyak

digunakan adalah dengan senam otak atau Brain Gym

(Rakhmat, 2007). Terkait dengan inovasi dalam

pembelajaran di ruang dalam kelas atau di luar kelas

adalah bagaimana memanfaatkan penggunaan Brain

Gym dalam pembelajaran yang menyenangkan, bebas

dari stres, dan penuh motivasi sehingga tujuan

pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Menurut

Dennison and Dennison (2002) Brain Gym bisa

dilakukan untuk menyegarkan fisik dan pikiran peserta

didik setelah menjalani proses pembelajaran yang

membutuhkan konsentrasi tinggi yang mengakibatkan

kelelahan pada otak.

Brain Gym adalah serangkaian latihan gerak yang

sederhana dan menyenangkan untuk memudahkan

kegiatan belajar dan penyesuaian dengan tuntutan

sehari-hari. Brain Gym membuka bagian-bagian otak

yang sebelumnya tertutup atau terhambat sehingga

kegiatan belajar berlangsung menggunakan seluruh

otak. Brain Gym memberikan pengaruh positif pada

peningkatan daya ingat, memperbaiki konsentrasi

belajar, meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan

berhitung, dan membuat peserta didik lebih mampu

mengendalikan stres (Denisson& Denisson, 2002).

Dennison & Dennison dalam Wolfsont (2002)

menyatakan Brain gym adalah satu sistem kesiapan

belajar, yang memanfaatkan satu set latihan fisik
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sederhana untuk meningkatkan kinerja dalam semua

bidang, termasuk akademik, kreatif, atletik, dan bagian

interpersonal. Penelitian Prihastuti (2009) tentang

“Pengaruh Brain Gym Terhadap Peningkatan

Kecakapan Berhitung Siswa Sekolah Dasar” telah

memberikan hasil adanya peningkatan yang signifikan

kecakapan berhitung peserta didik. Hasil data

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari

Mean hasil tes berhitung sebelum dan sesudah

perlakuan Brain Gym (uji t = –2,772; p = 0,008 < 0,05).

Mean sesudah perlakuan (M post-test = 12,67) lebih

tinggi daripada sebelum perlakuan (M pre-test = 11,70).

Hal ini menunjukkan Brain Gym efektif meningkatkan

secara signifikan prestasi berhitung peserta didik kelas

3 SD.

Spaulding, et al. (2010) dalam penelitiannya

apakah Brain Gym sebagai intervensi pendidikan yang

efektif, menyatakan bahwa Brain Gym tidak memiliki

bukti penelitian empiris yang cukup dan akurat dapat

meningkatkan secara signifikan prestasi belajar peserta

didik. Bahkan Spaulding et al. (2010) melaporkan

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam

journal internasional Brain Gym tidak ada proses

peninjauan untuk memilih artikel yang dipublikasikan,

tidak memiliki kriteria spesifik, tidak ada proses

tinjauan ulang, dan tidak ada indikasi rekam ilmiah

dalam proses penerbitan. Senada dengan Spaulding,
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Stephenson (2009) mengatakan Brain Gym tidak

didukung oleh penelitian empiris yang akurat. Hyatt

(2007) menyatakan tidak mendukung gerakan Brain

Gym sebagai intervensi yang efektif untuk pembelajaran

akademis. Bahkan menganjurkan agar Brain Gym yang

tidak memiliki dukungan teoritis atau penelitian

substantif tidak lagi digunakan.

Adanya pro dan kontra atas gerakan Brain Gym

tentulah sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian

yang berbeda, yaitu meneliti  para peserta didik di

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Peneliti akan

mencoba menggunakan Brain Gym kepada para peserta

didik SMA Terang Bangsa. SMA Kristen Terang Bangsa

adalah salah satu SMA swasta yang berada di kota

Semarang, tepatnya di Jalan Arteri Utara Kompleks

Grand Marina. Sekolah ini memiliki 521 orang peserta

didik. Sejak awal berdirinya SMA Terang Bangsa

memiliki visi dan misi menolong orang-orang yang

membutuhkan. Sekolah ini menerima peserta didik

bukan karena mereka cerdas, tetapi mereka secara

karakter mau dibentuk. Oleh sebab itu input yang

masuk sangat bervariasi. Para peserta didik mengalami

kesulitan dalam belajar terutama belajar mata

pelajaran matematika karena kesulitan mereka dalam

menangkap informasi, memahami pelajaran yang

diberikan maupun mengingat kembali apa yang sudah
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dipelajari di sekolah. Terkadang  peserta didik kurang

dapat berkonsentrasi atau mudah mengalihkan

perhatiannya sehingga saat diberikan soal-soal

matematika, peserta didik tidak mampu mengerjakan

soal-soal tersebut. Peneliti melakukan pra penelitian

terhadap siswa kelas XII tahun ajaran 2011/2012 pada

waktu menghadapi ujian try out 1 hasil ujian

matematika siswa rendah dengan nilai rata-rata

4,2060. Setelah peneliti mengajak para siswa untuk

berlatih gerakan Brain Gym maka hasil ujian try out

kedua menunjukkan peningkatan mean 4,5165.

Lampiran satu menunjukkan hasil analisis yang

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara

uji try out 1 sebelum diberi Brain Gym dan uji try out 2

setelah diberi Brain Gym.

Oleh karena hasilnya menunjukkan adanya

peningkatan prestasi belajar Matematika, peneliti akan

menerapkan Brain Gym pada peserta didik kelas XI IPS

yang hasil belajarnya dibawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal) yang berarti peserta didik tidak

bisa mencapai KKM yang seharusnya dicapai.
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Tabel 1.1. Nilai rata-rata hasil belajar  peserta didik
dari kelas X sampai kelas XI.

NO Mata Pelajaran Nilai
KKM

KELAS X KELAS XI
UAS

1
UAS

2
ULHAR

1
ULHAR

2
1 AGAMA 71 78,85 80,03 74,88 77,52

2 PKN 67 65,92 64,87 68,13 69,44

3 BAHASA INDONESIA 68 62,58 63,23 79,83 76,98

4 MATEMATIKA 70 37,86 42,11 52,15 57,72

5 SOSIOLOGI 65 55,87 53,60 75,40 75,33

6 EKONOMI 65 42,93 41,79 77,83 78,02

7 GEOGRAFI 71 44,57 42,94 76,60 71,71

8 BAHASA INGGRIS 68 61,54 61,28 72,52 83,85

9 SEJARAH 70 54,83 65,01 70,40 82,29

10 BAHASA JAWA 70 70,11 71,95 80,17 74,96

11 BAHASA MANDARIN 70 69,13 87,79 79,83 75,60

12 MUSIK 65 72,17 78,44 71,85 78,25

13 TIK 67 58,05 49,06 70,81 71,56

Sumber Keterangan: Nilai rata-rata peserta didik dari kelas X
sampai kelas XI di SMA Kristen Terang Bangsa.
UAS : Ulangan Akhir Semester; Ulhar : Ulangan Harian.

Hasil matematika peserta didik kelas XI pada

Tabel 1 menunjukkan mata pelajaran yang belum

melampaui batas KKM adalah mata pelajaran

matematika, bahkan sejak mereka dari kelas X sampai

kelas XI. Yusuf dalam Prihastuti (2009) mengemukakan

bahwa kesulitan dalam matematika merupakan salah

satu kendala terbesar peserta didik selain kesulitan

membaca dan menulis. Bahkan Muijs dan Reynolds

(2008) mengungkapkan matematika merupakan

pelajaran paling sulit oleh anak maupun orang dewasa.
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Di sekolah banyak peserta didik tidak tertarik dengan

matematika, padahal matematika merupakan

“kendaraan” utama untuk mengembangkan ke-

mampuan berpikir logis dan keterampilan kognitif yang

lebih tinggi pada peserta didik. Dasar-dasar

matematika yang harusnya sudah dilalui di tahapan

jenjang SMP tidak kuat sehingga ketika tuntutan

kompetensi matematika meningkat di SMA, mereka

semakin sulit untuk mempelajari matematika.

Berdasarkan prestasi belajar peserta didik rata-rata

menunjukkan nilai di bawah KKM yang berarti rata-

rata peserta didik belum mencapai kriteria kompetensi

minimal untuk mata pelajaran Matematika yang sudah

ditentukan. Peneliti mencoba memberikan Brain Gym

di SMA Kristen Terang Bangsa Semarang dengan

harapan membantu siswa meningkatkan kemampuan

mereka dalam belajar matematika dan diharapkan

membantu mempermudah mereka untuk mengingat

setiap materi pelajaran sehingga hasil belajar berupa

nilai akademik meningkat secara signifikan jauh lebih

baik. Untuk melihat apakah ada perbedaan yang

signifikan antara peserta didik yang diberi Brain Gym

dan tanpa di beri Brain Gym, maka penulis juga

mencoba meneliti peserta didik di SMA Kristen 1

Salatiga sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi

latihan/gerakan Brain Gym.
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1.2. Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:  Adakah perbedaan yang signifikan prestasi

belajar Matematika peserta didik kelas XI IPS SMA

Kristen Terang Bangsa Semarang (yang diberi Brain

Gym) dengan kelas XI IPS SMA Kristen 1 Salatiga

(tanpa diberi latihan Brain Gym) Tahun Ajaran

2012/2013?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut: untuk mengetahui signifikansi perbedaan

antara prestasi belajar Matematika peserta didik (yang

diberi Brain Gym) kelas XI IPS SMA Kristen Terang

Bangsa Semarang dengan kelas XI IPS SMA Kristen 1

Salatiga (tanpa diberi latihan Brain Gym) Tahun Ajaran

2012/2013.

1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat teoritik

a. Bila penelitian ini menemukan hasil adanya

perbedaan yang signifikan  prestasi belajar

Matematika peserta didik yang diberi Brain Gym,

maka sejalan dengan hasil penelitian Prihastuti

(2009) bahwa Brain Gym dapat meningkatkan secara

signifikan prestasi belajar matematika peserta didik.
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b. Bila ditemukan dalam penelitian ini tidak adanya

perbedaan yang signifikan prestasi belajar

Matematika yang diberi latihan Brain Gym, berarti

sejalan dengan pendapat Spaulding, et al (2010).

1.4.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi

kepastian ada tidaknya perbedaan yang signifikan

prestasi belajar matematika yang diberi latihan Brain

Gym dan untuk pembuatan kebijakan peningkatan

prestasi belajar matematika di SMA Kristen Terang

Bangsa Semarang dengan pemberian intervensi

gerakan-gerakan Brain Gym sebelum pembelajaran

matematika dimulai.

1.5. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang

masing-masing merupakan bagian-bagian yang tidak

terpisahkan.

Bab 1:

Pendahuluan, yang berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab 2:

Tinjauan Pustaka, memuat pengertian prestasi

belajar peserta didik, faktor-faktor yang
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mempengaruhi prestasi belajar peserta didik,

pengertian Brain Gym, manfaat Brain Gym, teori

Edu-K Denisson, hubungan otak dengan gerakan

yang dilakukan,  gerakan-gerakan Brain Gym dan

manfaatnya serta pengajuan hipotesis.

Bab 3:

Metode Penelitian, memuat jenis dan lokasi

penelitian, subyek penelitian, variabel penelitian,

rancangan penelitian, teknik dan instrument

pengumpulan data penelitian, dan teknik analisa

data.

Bab 4:

Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat gam-

baran umum subyek penelitian, analisis data,

dan pembahasan penelitian.

Bab 5:

Kesimpulan dan implikasi.


