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Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1. Prestasi Belajar Matematika
2.1.1. Pengertian Prestasi Belajar Matematika

Prestasi belajar matematika adalah hasil belajar

yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan

belajar matematika di sekolah yang dinyatakan melalui

nilai dari evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan

ulangan yang ditempuh peserta didik setelah mengikuti

suatu proses belajar mengajar (Tu’u, 2004).

Prestasi belajar menurut Slameto (2003) adalah

sebagai performance dan kompetensi dalam mata

pelajaran setelah mempelajari materi untuk mencapai

tujuan pengajaran dalam satuan waktu tertentu yang

dapat berupa semester atau tahun pelajaran. Lebih

lanjut menurut Yahya Asnawi dalam Patonah (2012)

bahwa prestasi belajar matematika adalah taraf

keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi

pelajaran matematika di sekolah yang dinyatakan

dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.

Prestasi belajar matematika adalah hasil

pencapaian belajar peserta didik dalam mempelajari

materi pelajaran matematika di sekolah sesuai dengan

kompetensi yang sudah ditentukan pada mata
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pelajaran matematika yang dinyatakan dalam bentuk

skor penilaian hasil tes/ulangan. Kompetensi di-

jabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi (SK), dan

SK dijabarkan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD).

Dari Kompetensi Dasar kemudian dijabarkan lebih

spesifik lagi menjadi indikator yang telah dirumuskan

oleh Depdikbud secara nasional oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP).

Matematika merupakan ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern,

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan

mengembangkan daya pikir manusia. Mata pelajaran

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta

didik mulai untuk membekali peserta didik dengan

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis,

dan kreatif serta kemampuan bekerjasama.

Adapun isi dari SK dan KD, dan Indikator mata

pelajaran Matematika di SMA kelas XI semester II oleh

Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP (2006)

dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 2.1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar
beserta indikator mata pelajaran Matematika kelas XI

IPS

STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR

Menentukan
komposisi
dua fungsi
dan invers
suatu fungsi

1.Menentukan
komposisi
fungsi dari
dua fungsi

2.Menentukan
invers suatu
fungsi

1.Menentukan syarat
dan aturan fungsi yang
dapat dikomposisikan.

2.Menentukan fungsi
komposisi dari
beberapa fungsi.

3.Menyebutkan sifat-sifat
komposisi fungsi.

4.Menentukan
komponen pembentuk
fungsi komposisi
apabila fungsi
komposisi dan
komponen lainnya
diketahui.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak tahun

2006 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP). Dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan

Nasional Nomor 20 tahun 2007, salah satu prinsip

penilaian pendidikan dalam KTSP mengacu pada

tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

ditetapkan oleh tiap satuan pendidikan untuk setiap

mata pelajaran berdasarkan pada ketercapaian

kompetensinya.
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2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Prestasi Belajar Matematika

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi

prestasi belajar matematika. Sangalang dalam Tu’u

(2004) menyatakan bahwa ada tujuh faktor penting dan

mendasar yang ikut memberi kontribusi bagi

keberhasilan peserta didik mencapai prestasi belajar

yang baik, yaitu kecerdasan, bakat, minat dan

perhatian, motif, cara belajar, lingkungan keluarga dan

sekolah. Lebih lanjut faktor sekolah yang

mempengaruhi prestasi belajar menurut Slameto (2003)

mencakup: metode mengajar guru, kurikulum, relasi

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan

peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan

gedung dan tugas rumah.

Menurut Dennison (2002), salah satu faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar matematika adalah

kerjasama yang optimal dari belahan otak kanan dan

belahan otak kiri akan menghasilkan kemampuan

belajar matematika yang tinggi sehingga prestasi

matematika yang optimal dapat dicapai. Dengan

pemberian intervensi latihan Brain Gym dapat

merangsang kedua belahan otak untuk berfungsi

optimal.

Faktor kecerdasan, tinggi rendahnya kecerdasan

yang dimiliki seorang peserta didik merupakan salah
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satu faktor penentu keberhasilan mencapai prestasi

belajar. Kecerdasan yang tinggi pada seorang siswa

membuat siswa tersebut dapat menggunakan

pikirannya untuk belajar dan memecahkan persoalan-

persoalan baru secara tepat, cepat dan berhasil.

Sebaliknya, jika kecerdasan rendah dapat meng-

akibatkan peserta didik mengalami kesulitan dalam

belajar. Fakor bakat, seorang peserta didik bisa

memiliki bakat ilmu pasti seperti Matematika. Bakat

yang dimiliki peserta didik apabila diberi kesempatan

untuk dikembangkan dalam pembelajaran akan dapat

mencapai prestasi yang tinggi.

Faktor minat dan perhatian, kecenderungan yang

besar terhadap sesuatu disebut sebagai minat,

sedangkan perhatian adalah melihat dan mendengar

dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. Apabila

seorang peserta didik menaruh minat pada satu

pelajaran tertentu, biasanya cenderung untuk

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian

yang tinggi pada mata pelajaran akan memberi dampak

yang baik bagi prestasi belajar peserta didik.

Faktor motif, motif adalah kebutuhan untuk

mencapai tujuan dalam hal ini tujuan belajar. Motif

selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha dan

kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Dalam belajar jika peserta didik

mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan
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memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai

prestasi yang tinggi. Jika peserta didik kehilangan

motivasi dalam belajar, maka akan memberi dampak

yang negatif terhadap prestasi belajarnya.

Faktor cara belajar, setiap peserta didik memiliki

cara belajar yang berbeda-beda. Cara belajar yang tepat

memungkinkan mencapai prestasi lebih tinggi

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak tepat.

Cara belajar yang tepat seperti memahami konsep

matematika dari materi pelajaran yang diberikan,

berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar,

langsung mempelajari kembali materi setelah diberikan,

menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal yang

ada.

Faktor lingkungan keluarga, sebagian waktu

peserta didik adalah di rumah. Keluarga merupakan

salah satu potensi yang besar dan positif memberi

pengaruh pada prestasi peserta didik. Lingkungan yang

kondusif, nilai-nilai yang mendidik dari orang tua dan

saudara dapat  mempengaruhi prestasi belajar peserta

didik. Bahkan kondisi ekonomi keluarga yang mampu

mencukupi seluruh kebutuhan pokok peserta didik

termasuk kelengkapan belajar seperti buku-buku cetak

sebagai penunjang dalam belajar dapat mempengaruhi

prestasi belajar peserta didik.

Faktor sekolah, merupakan salah satu

lingkungan yang juga memberi pengaruh terhadap
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prestasi belajar peserta didik. Sekolah merupakan

lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur,

memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi

penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual,

disiplin dan ilmu pengetahuan.  Terutama dalam

menciptakan suasana kondusif dalam proses

pembelajaran,  hubungan dan komunikasi perorang di

sekolah, metode pembelajaran aktif-interaktif, sarana

penunjang yang memadai dan tertib disiplin. Di

lingkungan sekolah juga tercipta kompetisi diantara

para peserta didik sehingga mendorong mereka untuk

berprestasi belajar setingi-tingginya.

Faktor metode mengajar guru, adalah suatu cara

atau jalan yang harus dilalui didalam mengajar. Metode

mengajar guru dapat mempengaruhi belajar peserta

didik. Agar peserta didik dapat belajar dengan baik,

maka metode mengajar guru harus diusahakan yang

tepat, efisien dan efektif mungkin. Jika metode

mengajar guru tepat, efisien dan efektif para peserta

didik dalam belajar akan lebih mengerti konsep materi

yang dipelajari, sehingga mampu mengerjakan setiap

soal ulangan atau tugas-tugas yang diberikan

kepadanya. Kemampuan mereka dalam belajar dan

mengerjakan soal dengan tepat, tentu saja

mempengaruhi prestasi belajar matematika para

peserta didik. Faktor Kurikulum, diartikan sebagai

sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa.
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Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan

mengembangkan materi pelajaran yang diberikan.

Penyusunan kurikulum yang terlalu padat, di atas

kemampuan siswa, akan berpengaruh tidak baik pula

terhadap prestasi belajar siswa.

Faktor relasi guru dengan peserta didik, proses

belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta

didik. Proses ini dipengaruhi oleh relasi didalam proses

tersebut. Relasi yang baik antara guru dengan peserta

didik, membuat peserta didik akan menyukai gurunya,

juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya

sehingga peserta didik berusaha mempelajari sebaik-

baiknya. Guru yang kurang berinteraksi dengan

peserta didik dengan baik menyebabkan proses belajar-

mengajar itu kurang lancar. Faktor relasi peserta didik

dengan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai

sifat kurang menyenangkan, rendah diri atau

mengalami tekanan batin akan diasingkan dalam

kelompoknya. Jika hal ini semakin parah, akan

berakibat terganggunya belajar. Peserta didik tersebut

akan malas untuk sekolah dengan berbagai macam

alasan yang tidak-tidak. Jika terjadi demikian, peserta

didik tersebut memerlukan bimbingan dan konseling.

Menciptakan relasi yang baik antar peserta didik akan

memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar

peserta didik.
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Faktor disiplin sekolah, erat kaitannya dengan

kerajinan peserta didik dalam bersekolah dan belajar.

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru

dalam mengajar, pegawai sekolah dalam bekerja,

kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dan BK dalam

memberikan layanan. Seluruh staf sekolah yang

mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin

membuat peserta didik disiplin pula. Ketika peserta

didik disiplin ke sekolah dan belajar, maka prestasi

belajar matematika mereka tinggi.

Faktor alat pelajaran, erat hubungannya dengan

cara belajar karena alat pelajaran tersebut dipakai

peserta didik untuk menerima bahan pelajaran dan

dipakai guru waktu mengajar. Alat pelajaran yang

lengkap dan tepat akan mempercepat penerimaan

bahan pelajaran. Jika peserta didik mudah menerima

pelajaran dan menguasainya, belajar akan lebih giat

dan lebih maju sehingga prestasi belajar mereka tentu

meningkat. Mengusahakan alat pelajaran yang baik

dan lengkap sangat dibutuhkan guna memperlancar

kegiatan belajar mengajar.

Faktor waktu sekolah, adalah waktu terjadinya

proses belajar mengajar disekolah. Waktu sekolah akan

mempengaruhi belajar peserta didik. Memilih waktu

sekolah yang tepat akan memberikan pengaruh yang

positif terhadap belajar. Sekolah dipagi hari adalah
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adalah waktu yang paling tepat dimana pada saat itu

pikiran masih segar dan kondisi jasmani masih baik.

Faktor standar pelajaran di atas ukuran,

memberikan pelajaran di atas kemampuan peserta

didik akan membuat pelajaran tersebut sulit dikuasai.

Pemberian materi pelajaran yang sesuai dengan

perkembangan peserta didik memampukan peserta

didik belajar dengan baik.

Faktor keadaan gedung, yang memadai akan

membantu peserta didik belajar dengan baik. Belajar

matematika di dalam ruangan yang tidak memadai

dapat mengganggu peserta didik menerima pelajaran,

sehingga prestasi belajar peserta didik tentu saja tidak

optimal mencapai kriteria kompetensi yang seharusnya

mereka capai.

Faktor tugas rumah, diharapkan guru tidak

terlalu banyak memberi tugas yang dikerjakan di

rumah. Latihan soal matematika yang diberikan untuk

dikerjakan di rumah hanya untuk mengulang

mengingatkan apa yang telah diberikan di sekolah.

Tugas rumah yang terlalu banyak akan membuat

peserta didik merasa bosan dan tertekan dalam belajar

sehingga prestasi belajar matematika tidak dapat

optimal .
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2.1.3. Pengukuran Prestasi Belajar Matematika

Menurut Azwar (2011), ulangan/tes prestasi

belajar bertujuan untuk mengukur prestasi atau hasil

yang telah dicapai oleh peserta didik dalam belajar.

Lebih lanjut Azwar (2011) menyatakan ulangan prestasi

belajar berupa ulangan yang disusun secara terencana

untuk mengungkap performansi maksimal subjek

dalam menguasai bahan-bahan atau materi  dalam hal

ini matematika yang sudah diajarkan. Dalam kegiatan

pendidikan formal di kelas, ulangan prestasi belajar

dapat berbentuk ulangan-ulangan harian, ulangan

formatif, dan ulangan sumatif.

Mengukur prestasi belajar matematika meng-

gunakan soal-soal ulangan matematika yang dibuat

oleh guru mata pelajaran matematika. Ulangan

matematika dapat dilakukan pada awal pembelajaran

matematika untuk mengetahui sejauhmana tingkat

pengetahuan awal peserta didik, dan ulangan akhir

dari pembelajaran matematika, yaitu untuk

mendapatkan gambaran kompetensi, penyerapan dari

suatu penyajian yang telah dilaksanakan pada akhir

pelajaran matematika. Ulangan diberikan bukan hanya

sekedar pelengkap dari proses pembelajaran, tetapi

merupakan pengukuran dari suatu proses, tidak

terlepas dari pengembangan kompetensi dasar yang

dijabarkan dalam bentuk indikator. Guru melakukan

penilaian berdasarkan pada kompetensi dasar sesuai
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materi pelajaran matematika yang telah diajarkan.

Ulangan prestasi belajar dapat berupa lisan, tertulis

maupun praktik. Permen Diknas no 20 tahun 2007

tentang standar penilaian pendidikan yang berkaitan

dengan mekanisme, prosedur, dan instrument

penilaian hasil belajar sedangkan penilaian pendidikan

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta

didik. Prestasi belajar matematika diperoleh dengan

menggunakan persamaan ((2 x UH / 2) + UTS) / 2, UH

adalah ulangan harian dan UTS adalah ulangan tengah

semester.

2.2. Brain Gym
2.2.1.Pengertian Brain Gym

Brain Gym adalah serangkaian gerak sederhana

yang menyenangkan dan digunakan oleh para siswa di

Educational Kinesiology Foundation, USA untuk

meningkatkan kemampuan belajar mereka dengan

menggunakan keseluruhan otak. Gerakan-gerakan ini

membuat segala macam pelajaran menjadi lebih

mudah, dan terutama sangat bermanfaat bagi

kemampuan akademik. Educational Kinesiology adalah

suatu sistem yang memberdayakan semua orang yang

belajar, tanpa batas umur, dengan menggunakan

aktivitas gerakan-gerakan untuk menarik keluar

seluruh potensi seseorang (Dennison et al., 2004).
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Gerakan-gerakan Brain Gym atau senam otak

adalah suatu sentuhan yang bisa merangsang kerja

dan berfungsinya otak secara optimal, yaitu lebih

mengaktifkan kemampuan belahan otak kanan dan

kiri, sehingga kerjasama keduanya bisa terjalin. Brain

Gym dapat digunakan untuk membantu pelajar lebih

siap menerima pelajaran, memperbaiki rentang

konsentrasi, meningkatkan fokus dan daya ingat, serta

kemampuan berhitung, memperbaiki kemampuan

berkomunikasi, dan mengendalikan emosi. Itu

sebabnya, gerakan Brain Gym cocok untuk peserta

didik terutama dalam menunjang belajarnya di sekolah.

Brain Gym sangat praktis, karena bisa dilakukan

dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.

Mangunsong (dalam Masykur, 2006) menyatakan

sebagai berikut:

“Brain Gym bermanfaat menjadikan otak
bekerja lebih efisien sehingga otak akan
membutuhkan lebih sedikit energi ketika
bekerja. Ini juga akan membuat otak bekerja
lebih ringan dan tidak mudah mengalami
kelelahan”.

2.2.2.Teori Dennison & Dennison, Edu-K

Dennison dalam Hyatt (2007) menyatakan bahwa

otak dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yakni dimensi

lateralis (otak kiri – kanan), dimensi pemfokusan (otak
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depan – belakang), serta dimensi pemusatan (otak atas–

bawah). Masing-masing dimensi memiliki tugas

tertentu, sehingga gerakan senam yang harus

dilakukan bervariasi, diantaranya :

a. Dimensi lateralis

Tubuh manusia dibagi dalam sisi kiri dan sisi

kanan. Sifat ini memungkinkan dominasi salah satu

sisi misalnya menulis dengan tangan kanan atau

kiri, dan juga untuk integrasi kedua sisi tangan

kanan atau kiri, dan juga untuk integrasi kedua sisi

tubuh (bilateral integration), yaitu untuk

menyebrangi garis tengah tubuh untuk bekerja di

bidang tengah. Bila keterampilan ini sudah dikuasai,

orang akan mampu memproses kode linear, simbolis

tertulis (misalnya tulisan), dengan dua belahan otak

dari kedua jurusan: kiri ke kanan atau kanan ke

kiri, yang merupakan kemampuan dasar

kesuksesan akademik. Ketidakmampuan untuk

menyebrangi garis tengah mengakibatkan apa yang

disebut “ketidakmampuan belajar” (learning

disabled) seperti sulit menulis dan cenderung

menulis huruf terbalik (disgrafia) dan sulit membaca

(disleksia). Beberapa gerakan untuk dimensi ini

adalah 8 tidur dan gajah.

b. Dimensi Pemfokusan

Pemfokusan adalah kemampuan menyebrangi “garis

tengah partisipasi” yang memisahkan bagian
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belakang dan depan tubuh, dan juga bagian

belakang (occipital) dan depan otak (frontal lobe).

Garis tengah partisipasi adalah garis bayangan

vertikal di tengah tubuh (dilihat dari samping);

tergantung partisipasi batin pada suatu kegiatan

apakah seseorang berada di depan atau di belakang

garis tersebut. Informasi diterima oleh otak bagian

belakang (batang otak atau brainstem) yang

merekam semua pengalaman, lalu informasi

diproses dan diteruskan ke otak bagian depan untuk

diekspresikan sesuai tuntutan dan keinginannya.

Peserta didik yang mengalami kurang fokus

(underfocused) disebut “kurang perhatian”, “kurang

pengertian”, “terlambat bicara”, atau “hiperaktif”.

Sementara sebagian lain adalah anak yang terlalu

mengalami fokus lebih (overfocused) dan berusaha

terlalu keras. Contoh gerakan untuk dimensi ini

adalah burung hantu.

c. Dimensi pemusatan

Pemusatan adalah kemampuan untuk menyebrangi

garis pisah antara bagian atas dan bawah tubuh

dan mengaitkan fungsi dari bagian atas dan bawah

otak; bagian tengah sistem limbik (midbrain) yang

berhubungan dengan informasi emosional serta otak

besar (cerebrum) untuk berpikir abstrak. Apa yang

dipelajari benar-benar harus dapat dihubungkan

dengan perasaan dan memberi arti. Ketidak-
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mampuan untuk mempertahankan pe-musatan

ditandai oleh ketakutan yang tak ber-alasan,

cenderung bereaksi “melawan atau me-larikan diri”,

atau ketidakmampuan untuk merasakan atau

menyatakan emosi. Gerakan yang membuat sistem

badan menjadi relaks dan mem-bantu menyiapkan

peserta didik untuk mengolah informasi tanpa

pengaruh emosi negatif disebut pemusatan atau

bertumpu pada dasar yang kokoh. Contoh gerakan

untuk dimensi ini adalah tombol bumi, tombol

keseimbangan, tombol ang-kasa, pasang telinga, dan

titik positif.

Sebagian orang mengakui bahwa Brain Gym

sangat membantu dalam waktu singkat untuk

mencapai perilaku tertentu. Kebanyakan peserta didik

secara sadar memilih untuk melakukan gerakan-

gerakan tersebut secara teratur selama beberapa

minggu guna membantu memperkuat sesuatu yang

baru dipelajari. Banyak peserta didik akan kembali

menggunakan gerakan Brain Gym yang mereka senangi

bila stress atau tantangan muncul di dalam hidup

mereka (Dennison et al., 2004).

2.2.3. Hubungan Otak dengan Gerakan yang

Dilakukan

Menurut Hannaford dalam Rakhmat (2007),

gerakan dapat membangkitkan dan mengaktifkan
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kapasitas mental kita. Gerakan menyatukan dan

menarik informasi-informasi baru ke dalam jaringan

neuron kita. Gerakan sangat vital bagi semua tindakan

untuk mewujudkan dan mengungkapkan pem-

belajaran, pemahaman, dan diri kita. Belajar me-

libatkan pembentukan kecakapan, dan kecakapan

dalam setiap hal dibentuk melalui gerakan otot. Tidak

hanya kecakapan fisik seperti yang dimiliki para atlet,

penari, atau pekerja kasar, tetapi juga kecakapan

intelektual yang digunakan dalam ruang kelas.

Gerakan adalah bagian tak terpisahkan dari belajar

dan berpikir. Setiap gerakan menjadi hubungan yang

vital dengan pembelajaran dan pengolahan pikiran.

Gerakan adalah bagian integral dari semua proses

mental, mulai dari gerakan atom yang menembakkan

gerakan molekul yang lalu menyusun sebuah gerakan

selular (elektrik), sampai ke pikiran yang ditampakkan

dalam tindakan.

2.2.4. Gerakan-Gerakan Brain Gym dan Manfaatnya

Menurut Masykur (2006) sebelum peserta didik

mulai belajar apapun atau orang dewasa sebelum

memulai Brain Gym, dia harus melakukan PACE

(Peace, Active, Clear, Energizer) terlebih dahulu.

Gerakannya dimulai dari urutan terakhir, yaitu

memulainya dengan energizer/pengisi tenaga (minum

air), clear/jelas (melakukan pijat saklar otak), aktif
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(melakukan gerakan silang), positif (melakukan kiat

rileks) dan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan senam

yang lain.

a. Minum Air Putih

Minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak,

yaitu 0,3 sampai 0,4 liter per berat 10 kg Berat

Badan (BB) sehari, kalau peserta didik sedang

belajar atau seseorang sedang melakukan aktivitas

berpikir. Minum air memiliki banyak manfaat,

diantaranya: air melarutkan garam yang

mengoptimalkan fungsi energi listrik tubuh untuk

membawa informasi ke otak, serta mengaktifkan

sistem limpa. Limpa berfungsi untuk mengangkut

zat-zat gizi, dan hormon.

b. Memijat Saklar Otak

Saklar otak  merupakan titik akhir Meridian Ginjal

dan berada dekat pembuluh darah besar, sehingga

apabila diaktifkan akan melancarkan pengaliran

darah yang kaya zat asam ke otak. Hal ini penting

agar otak dapat berfungsi dengan baik maka

diperlukan 1/5 bagian dari seluruh zat asam yang

dibutuhkan oleh tubuh. Tangan di atas pusar akan

menyeimbangkan impuls-impuls yang berhubungan

dengan telinga bagian dalam, dan berpengaruh pada

kemampuan belajar. Cara melakukan gerakan ini

adalah dengan meletakkan satu tangan di atas

pusar, dengan ibu jari dan jari-jari tangan yang lain.
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Raba kedua lekukan di antara rusuk tepat di bawah

tulang selangka dan kira-kira 2 – 3 cm kiri dan

kanan dari tulang dada. Pijat daerah ini selama 30

detik sampai 1 menit, sambil melirik mata dari kiri

ke kanan dan sebaliknya. Pijatan ini memiliki

beberapa manfaat, yakni mengkoordinasi kedua

belahan otak, mengaktifkan untuk mengirim pesan

dari bagian otak kanan ke sisi kiri tubuh dan

sebaliknya, meningkatkan penerimaan oksigen,

stimulasi arteri karotis untuk meningkatkan aliran

darah ke otak dan meningkatkan aliran energi

elektromagnetik. Meningkatkan kemampuan

akademik dalam hal menyeberang garis tengah

visual untuk membaca dan untuk visual tubuh,

koreksi terbaliknya huruf dan angka, memadukan

konsonan dan tetap di baris ketika membaca. Dapat

menyeimbangkan tubuh kiri-kanan, tingkat energi

lebih baik, memperbaiki kerja sama kedua mata,

bisa meringankan stres visual, serta membuat otot

tengkuk dan bahu lebih rileks, membantu

kelancaran aliran darah (zat asam) ke otak dan

meningkatkan keseimbangan badan.

c. Gerakan Silang

Diketahui bahwa belahan otak kanan mengontrol

belahan tubuh kiri, dan sebaliknya otak kiri

mengontrol belahan tubuh kanan. Di samping itu

terdapat bagian otak dengan fungsi tertentu,
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misalnya: menyangkut fungsi intelektual, kontrol

otot, pengaturan fungsi-fungsi intern tubuh, dan

pusat emosi yang masing-masing berada di tempat

yang berbeda-beda. Perkembangan bayi normal

mengarah kepada koordinasi kiri dan kanan yang

semakin serasi. Ini merupakan dasar pertumbuhan

intelektual dan mental, terutama gerakan me-

rangkak dari bayi. Dasar gerakan merangkak

merupakan awal fungsi koordinasi seimbang.

Sambil mendengarkan musik dengan santai dan

rileks, tangan kanan dan kaki kiri digerakkan

bersamaan. Begitu pula sebaliknya, kaki kanan dan

tangan kiri. Bergerak ke depan, ke samping dan ke

belakang atau jalan di tempat. Untuk menyebrang

garis tengah sebaiknya tangan menyentuh lutut

yang berlawanan. Ketika tangan dan kaki bergerak

berlawanan, maka otak kanan dan otak kiri be-

kerjasama.Tujuan dari gerakan ini adalah membuka

kedua belahan otak kiri dan otak kanan untuk

mempelajari hal-hal baru. Gerakan silang efektif

karena merangsang bagian otak yang menerima

informasi (receptive) dan juga bagian yang

mengungkapkannya (expressive), sehingga mem-

permudah proses belajar dengan keseluruhan otak

dan bukan dengan satu sisi saja pada satu saat

dapat diatur melalui pembaharuan pola lateralitas.

Selain itu gerakan silang dapat meningkatkan daya



34

ingat, daya pikir dan meningkatkan IQ, meng-

hilangkan stres, dan menyeimbangkan emosi.

Gerakan silang juga bermanfaat  bagi orang yang

sulit belajar atau yang mengalami kesulitan ko-

ordinasi.

d. Kait Rileks

Gerakan ini merupakan bentuk latihan energi yang

menghubungkan semua lingkungan fungsi bio listrik

tubuh. Posisi tangan dan kaki dalam bentuk  angka

8 (cara pertama) sesuai dengan aliran energy dalam

tubuh. Sedangkan cara kedua dimana kedua jari

tangan saling bersentuhan, dapat menyeimbangkan

dan menghubungkan dua belahan otak. Ditambah

dengan menempatkan lidah di langit-langit  mulut,

maka perhatian dipusatkan pada bagian tengah

otak. Emosi dalam sistem limbik dihubungkan

dengan otak dibagian dahi sehingga orang lebih

seimbang secara emosional dan lebih mampu

menyesuaikan dengan tuntutan belajar.

Ada dua cara: pertama, posisi kaki kiri di atas kaki

kanan (bersilangan). Tangan kiri di atas tangan

kanan dengan posisi jempol ke bawah dan jari-jari

kedua tangan saling menggenggam. Tarik kedua

tangan ke pusar dan ke depan dada. Cara kedua:

kedua kaki membuka sementara ujung-ujung jari

kedua tangan saling bersentuhan lalu secara

perlahan arahkan ke dada atau ke pangkuan. Bisa
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dipilih salah satu cara atau dilakukan keduanya.

Manfaatnya yaitu pemusatan secara emosional

(mengurangi kepekaan yang berlebihan), lebih

relaks, perhatian seksama, keseimbangan jasmani

dan koordinasi, lebih percaya diri dan pernafasan

lebih baik.

Setelah melakukan PACE, dilanjutkan untuk

melakukan gerakan-gerakan Brain Gym selanjutnya.

Gerakan-gerakan Brain Gym memiliki tujuan tetentu.

Gerakannya adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Menyeberangi Garis Tengah

a. Delapan Tidur

Gerakannya adalah membuat angka delapan tidur

untuk menyeberangi garis tengah visual, artinya

mengaktifkan mata kanan dan mata kiri serta

mengintegrasikan bidang penglihatan kanan dan

kiri. Kegunaan dari gerakan delapan tidur ini adalah

untuk mengaktifkan otak untuk menyeberangi garis

tengah penglihatan, untuk meningkatkan integrasi

kedua sisi, dan memperbaiki penglihatan dengan

kedua mata bersamaan, serta meningkatkan

koordinasi otot mata. Tujuan dari gerakan ini adalah

untuk mekanisme membaca, pengenalan simbol dan

memahami arti tulisan, serta pengertian membaca.

b. Gajah

Latihan gajah mengaktifkan telinga bagian dalam

yang berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh
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dan juga mengintegrasikan otak untuk mendengar

dengan dua telinga sekaligus serta mengaktifkan

mata. Otot tengkuk yang sering tegang pada waktu

mendengar, membaca atau belajar lebih rileks.

Gerakan ini juga berpengaruh pada koordinasi

tubuh bagian atas dan bawah.

Caranya yaitu dengan menekukkan lutut, me-

letakkan telinga di atas bahu dengan tangan yang

direntangkan ke depan. Bayangkan tangan menjadi

belalai gajah yang bersatu dengan kepala. Ikutilah 8

tidur yang terletak agak jauh. Mata diarahkan

melewati jari tangan ke kejauhan sambil gerakan 8

tidur diusahakan dari pinggul.

Manfaat gerakan ini adalah meningkatkan pen-

dengaran dan pemahamannya, memperkuat ingatan

jangka pendek dan jangka panjang, dan

meningkatkan kemampuan berpikir.

c. Putaran Leher

Gerakan ini membantu meredakan atau

menghilangkan ketegangan pada otot bagian teng-

kuk dan leher.

Tundukkan kepala dan ayunkan seperti bandul

bergoyang. Gerakkan kepala ke arah kanan dan kiri

dengan sikap tubuh tegak.

Manfaat: sistem saraf pusat jadi relaks, pemusatan

perhatian seperti menatap orang untuk
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berkomunikasi, mengerjakan sesuatu lebih

baik,mengurangi efek pegal-pegal sehabis belajar.

2. Gerakan Meregangkan Otot

Gerakan meregangkan otot menunjang kesiapan

peserta didik untuk menerima hal baru dan

mengekspresikan apa yang sudah diketahui. Setiap

peserta didik yang merasa kurang berkonsentrasi atau

kurang memahami sesuatu, dengan melakukan

gerakan ini dapat membantu mereka untuk ber-

konsentrasi dan lebih mudah memahami pelajaran.

Sehabis itu, otot relaks dan peserta didik akan merasa

lebih semangat dan aktif dalam kegiatan.

a. Burung Hantu

Gerakan ini menghilangkan kekakuan otot tengkuk

dan leher. Gerakan burung hantu menunjang

penglihatan, pendengaran dan kepala dapat ber-

gerak lebih leluasa.

Berdiri dengan kedua kaki meregang. Letakkan

telapak tangan kiri pada bahu kanan, sementara

tangan kanan dibiarkan bebas. Sambil menengok ke

kiri dan ke kanan, talapak tangan kiri “meremas-

remas bahu” tarik nafas pada saat kepala

menghadap lurus ke depan, lalu buang nafas ketika

kepala menengok ke samping. Ulangi untuk posisi

tangan yang satunya. Lakukan latihan sebanyak 10

kali. Manfaatnya adalah mengkoordinasikan

pendengaran, penglihatan dan gerakan tubuh,
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meningkatkan konsentrasi, mengurangi stress atau

gugup saat belajar dan sebagainya.

b. Peluncur Gravitasi

Gerakan ini menggunakan keseimbangan dan gaya

tarik bumi untuk mengendorkan ketegangan di

sekitar pinggul dan bagian bawah perut. Gerakan ini

memberi pengaruh pada koordinasi tubuh secara

positif.

Duduk di kursi dan kaki dilonjorkan ke depan

secara bersilang. Bungkukkan badan ke muka dan

biarkan ke bawah oleh gaya tarik bumi. Rentangkan

tangan ke depan, tundukkan kepala dan badan ke

bawah mencium lutut sambil menghembuskan

napas. Kemudian tarik napas pada saat me-

negakkan tubuh dengan posisi tangan sejajar

dengan lantai. Ulangilah latihan ini dengan posisi

kaki bergantian. Tiga kali dengan kaki kiri di atas,

dan tiga kali dengan kaki kanan di atas. Manfaat

dari gerakan ini adalah meningkatkan kesadaran

akan keseimbangan dan koordinasi, lebih percaya

diri dan stabil, perhatian visual lebih meningkat,

dan menunjang kemampuan matematika.

3. Gerakan Meningkatkan Energi

Gerakan meningkatkan energi ini menyangkut

pengaturan mengorganisasi, berjalan, dan tes atau

ujian. Otak terdiri dari miliaran sel saraf kecil yang

bernama Neuron. Mereka dihubungkan dengan jalur-
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jalur saraf seerti telpon yang dihubungkan oleh kabel-

kabel. Bila gerakan-gerakan ini dilakukan, berarti

hubungan yang elektromagnetis diaktifkan agar

jaringan telpon yang memberikan informasi dari badan

ke otak dan sebaliknya berfungsi dengan baik. Salah

satu gerakan meningkatkan energy yang digunakan

adalah titik positif.

Titik positif dapat meningkatkan aliran darah

dari hipotalamus ke otak bagian depan yang berfungsi

sebagai tempat pikiran logis guna mempelajari respon

baru. Sentuhan di dahi menolong menghilangkan

kekuatiran, ketegangan atau ketakutan sehingga

pikiran menjadi tenang serta positif dan tugas dapat

dikerjakan. Caranya adalah dengan menyentuh titik di

atas kedua mata dengan ujung jari kedua tangan. Titik

berada diantara rambut dan alis. gerakan ini dapat

meningkatkan keterampilan percaya diri di depan

umum, menghilangkan reflex “bertindak tanpa ber-

pikir”, mengatasi “lupa” karena gugup, menunjang

ingatan jangka panjang dalam hal pengetahuan seperti

menulis dengan benar serta matematika, dan dapat

menenangkan pada saat menghadapi tes atau ujian.

Selain titik positif, beberapa gerakan PACE seperti

Minum Air, Memijat Saklar Otak, dan Kait Rileks

termasuk di dalam gerakan meningkatkan energi.
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2.3. Kajian yang Relevan
Widodo et al. (2012) dalam penelitian terhadap 43

orang anak berusia 5 – 6 tahun ditemukan kelompok

eksperimen yang diberi Brain Gym memiliki rata-rata

nilai 28,82 lebih besar dari kelompok kontrol tanpa

diberi Brain Gym 14,86 (p = 0,000 < 0,05) yang artinya

ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap

kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun.

Hasil penelitian Putranto (2009) menunjukkan

ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang

diberi pelatihan Brain Gym dan kelompok yang tidak

diberi Brain Gym pada fungsi memori jangka pendek

dari keluarga status ekonomi rendah (0,38 ± 0,68 dan –

0,22 ± 0,80 p = 0,002).

Pada penelitian Festi (2011) hasil tabulasi diuji

dengan uji statistik Chi-Square dengan taraf sig-

nifikansi 0.05 dengan hasil p= 0,03 < 0,05. Dari hasil

uji statistik dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Ini

berarti terdapat perbedaan fungsi kognitif lansia yang

signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan

intervensi Brain Gym serta terdapat perbedaan antara

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sesudah

pelaksanaan intervensi Brain Gym.
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2.4. Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian

dirumuskan sebagai berikut:

Ada 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


