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ABSTRAK
Brain gym atau senam otak merupakan kegiatan sederhana
yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kerja otak dan
kerja tubuh sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran
dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
efektifitas brain gym dalam pemberdayaan hasil belajar
kognitif siswa SMA Negeri 7 Kupang. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimen semu dengan rancangan pretest-postest
nonequivalent control group design. Penelitian dilaksanakan
sejak bulan Oktober hingga November 2018. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 7 Kupang.
Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 1 yang
mengikuti pembelajaran berbasis brain gym serta siswa kelas
XI MIA 2 yang mengikuti pembelajaran tanpa brain gym.
Instrumen yang digunakan adalah soal tes hasil belajar kognitif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa brain gym efektif
digunakan dalam pemberdayaan hasil belajar kognitif siswa.
Siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis brain gym
mengalami peningkatan hasil belajar kognitif yang lebih tinggi
40,61% dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kognitif
siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa brain gym.
Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu proses yang
bertujuan untuk menciptakan situasi
belajar yang mendorong anak untuk
menyadari dan mengembangkan seluruh
potensi diri yang dimiliki. Pengembangan
potensi diri dapat membuat anak memiliki
pengetuan, keterampilan dan sikap yang
berguna sebagai modal dalam membangun
hubungan yang baik dengan Tuhan Yang
Maha Esa serta membangun hubungan
yang baik dengan sesama anggota
masyarakat yang lain (UU. RI Nomor 20,
Tahun 2003). Melalui peningkatan
kualitas pendidikan diharapkan siswa
dapat dipersiapkan menjadi anggota
masyarakat yang dapar menghadapi
berbagai tantangan yang ditemui sebab
siswa telah dibekali dengan berbagai
keterampilan
seperti
keterampilan
komunikasi, pemecahan masalah dan

movitasi diri (Shilvock, 2018). Dalam
pelaksanaannya, berbagai upaya dapat
dilakukan
oleh
pendidik
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan
khususnya di dalam proses pembelajaran.
Pada
akhirnya
diharapkan
pola
pembelajaran
yang
baik
akan
memaksimalkan
pencapaian
tujuan
pembelajaran
Salah satu indikator pencapaian tujuan
pembelajaran adalah pencapaian hasil
belajar kognitif siswa. Mahajan & Singh
(2017) menjelaskan bahwa hasil belajar
penting untuk diperhatikan sebab hasil
belajar dapat menjadi petunjuk bagaimana
suatu pembelajaran harus dilakukan dan
petunjuk keberhasilan pembelajaran yang
telah dirancang dan dilaksanakan. Secara
khusus hasil belajar kognitif merupakan
keterampilan intelektual yang meliputi
penguasaan pengetahuan dan penggunaan
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pengetahuan tersebut dalam tindakan
pemecahan masalah. Sejalan dengan itu,
Hoque (2017) dan Lim et al (2007)
menjelaskan bahwa hasil belajar kognitif
dapat dimaknai sebagai proses mental
yang dilakukan untuk berpikir sehingga
siswa mampu memproses informasi,
mengkonstruksi
pemahaman
dan
pengetahuan dan mampu menerapkan
pengetahuan tersebut untuk memecahkan
masalah. Dalam pembelajaran upaya
pemberdayaan dan penilaian hasil belajar
kognitif diupayakan mulai dari jenjang
terendah sampai tertinggi yaitu mengingat
(remember),
memahami/mengerti
(understand),
menerapkan
(apply),
menganalisis (analyze), mengevaluasi
(evaluate), dan menciptakan (create)
(Krathwohl, 2002; Mahajan & Singh, 2017;
Darmawan& Sujoko, 2017).
Sebagai suatu indikator keberhasilan
pembelajaran, hasil belajar kognitif siswa
harus
terus
diberdayakan
dalam
pembelajaran
sehingga
dalam
pembelajaran, siswa memiliki nilai yang
baik. Namun pada kenyataannya, Sir
(2019) menjelaskan bahwa berdasarkan
hasil observasi yang dilakukan di SMA
Negeri 7 Kupang dapat diketahi bahwa
kemampuan kognitif siswa masih rendah.
Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya
pemahaman siswa terhadap materi yang
disampaikan
guru
dalam
proses
pembelajaran.
Kondisi
tersebut
disebabkan oleh rendahnya motivasi siswa
dalam mengikuti seluruh proses belajar di
kelas. Siswa juga sering merasa jenuh dan
bosan dalam kegiatan pembelajaran,
kurangnya hasrat dan keinginan untuk
berhasil, kurangnya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar, harapan
terhadap cita-cita masa depan sangat
minim,
dan
kurangnya
kegiatan
pembelajaran yang menarik perhatian
siswa.
Guna mengatasi rendahnya hasil
belajar kognitif siswa SMA Negeri 7
Kupang maka salah satu solusi yang dapat
dilakukan adalah dengan menerapkan
teknik brain gym. Brain gym dapat
dimaknai
sebagai
gerakan-gerakan
sederhana yang dapat menciptakan situasi
belajar yang menyenangkan sebab gerakan
yang
dibuat
dapat
menstimulasi,

meringankan atau merelaksasi siswa yang
terlibat dalam situasi belajar tertentu.
Brain gym yang dilakukan selama
pembelajaran dapat memaksimalkan
keterlibatan siswa sebab brain gym
membantu pelajar untuk lebih siap
menerima pelajaran, memperbaiki dan
meningkatkan
konsentrasi
belajar,
meningkatkan
fokus
siswa
dalam
mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran,
meningkatkan
daya
ingat
siswa,,
memperbaiki kemampuan berkomunikasi
serta
mengendalikan
emosi
siswa
(Dennison, 2002; Priambodo, 2016;
Purwanto et al, 2009).
Penelitian ini dilakukan untuk
mengungkap fakta mengenai bagaimana
efektifitas
brain
gym
dalam
memberdayakan hasil belajar kognitif
siswa SMA Negeri 7 kupang. Diharapkan
hasil penelitian dapat memberikan
informasi mengenai efektif tidaknya
pembelajaran berbasis brain gym dalam
pemberdayaan hasil belajar kognitif siswa
SMA Negeri 7 Kupang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan
membandingkan hasil belajar kognitif
siswa yang mengikuti pembelajaran
berbasis brain gym dan siswa yang
mengikuti pembelajaran tanpa brain gym.
Jenis penelitian ini adalah quasi
experiment
dengan
pretest-postest
Nonequivalent Control Group Design.
Adapun gambaran desain penelitian dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Desain pretestt-postest nonequivalent
group
Pre
Post
Kelompok
Perlakuan
test
test
Pembelajaran
tanpa brain
O1
X1
O2
gym
Pembelajaran
berbasis
O3
X2
O4
brain gym

Penelitian ini merupakan penelitian
yang dilaksanakan pada semester ganjil
2018/2019 yaitu sejak bulan Oktober
sampai November 2018. Yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI MIA SMA Negeri 7 Kupang Tahun
Ajaran 2018/2019 yang terdiri atas 5 kelas.
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Selanjutnya dengan menggunakan teknik
purposive sampling, dipilih 2 kelas yang
dijadikan sebagai kelas eksperimen dan
kelas kontrol. 2 kelas yang dimaksud yaitu
kelas XI MIA1 dengan jumlah siswa
sebanyak 30 orang sebagai kelas
eksperimen dan kelas XI MIA2 dengan
jumlah siswa sebanyak 31 orang sebagai
kelas kontrol. Instrumen yang digunakan
untuk mengumpulkan data hasil belajar
kognitif siswa sebelum dan sesudah
perlakuan adalah instrumen soal tes hasil
belajar kognitif. Setelah data hasil belajar
kognitif dikumpulkan maka dilakukan uji
prasyarat berupa uji normalitas dan
homogenitas data. Setelah data memenuhi
asumsi normal dan homogen maka
dilakukan
pengujian
hipotesis
menggunakan Anakova.

Berdasarkan hasil analisis terhadap
data hasil belajar kognitif siswa dapat
diketahui bahwa nilai rata-rata pretes kelas
kontrol adalah 36,13 dan nilai rata-rata
pretes kelas eksperimen adaah 45.2.
Selanjutnya nilai rata-rata postes kelas
kontrol adalah 56,8 dan nilai rata-rata
kelas eksperimen adaah 76,7. Pada kelas
kontrol, terjadi peningkatan hasil belajar
kognitif siswa sebesar 20,67 sedangkan
pada kelas ekperimen terjadi peningkatan
sebesar 31,5. Hal tersebut menunjukkan
bahwa peningkatan hasil belajar kognitif
siswa yang mengikuti pembelajaran
berbasis brain gym lebih tinggi 40,61%
dibandingkan peningkatan hasil belajar
siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa
brain gym. Deskripsi hasil belajar kognitif
siswa yang mengikuti pembelajaran
berbasis brain gym dan pembelajaran
tanpa brain gym dapat dilihat pada
Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

90
76.7

80
70
56.8

60
50
40

45.2
36.13

30
20
10
0

Pretes

Postes

Pembelajaran tanpa brain gym

Pembelajaran berbasis brain gym

Gambar 1. Deskripsi hasil belajar kognitif siswa

Sebelum dilakukan pengujian dengan
anakova dilakukan uji prasyarat berupa uji
normalitas dan homogenitas data. Uji
normalitas data dilakukan menggunakan
menggunakan One-Sample KolmogorovSmirnov Test dan uji homogenitasnya
menggunakan Levene's Test of Equality of

Error Variances. Hasil uji prasyarat yang
dilakukan menunjukkan bahwa data ratarata nilai pretes dan postes hasil belajar
kognitif memenuhi asumsi normal dan
homogen. Secara lengkap, hasil uji
prasyarat disajikan pada Tabel 2.
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Karena data penelitian memenuhi
asumsi normal dan homogen maka
selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis
dengan Anakova. Ringkasan hasil uji
anakova data penelitian ini disajikan pada
Tabel 3. Selanjutnya data hasil uji anakova
pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F
hitung dari pembelajaran adalah sebesar
21.282 dengan nilai signifikansi 0.000.
Nilai signifikansi tersebut kurang dari nilai
alfa 5% atau 0.05 sehingga dapat dikatakan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar
kognitif antara siswa yang mengikuti
pembelajaran berbasis brain gym dan
pembelajaran tanpa brain gym. Fakta
mengenai terdapatnya perbedaan tersebut
dapat menjelaskan bahwa brain gym
efektif digunakan dalam pemberdayaan
hasil belajar kognitif siswa. Siswa yang
mengikuti pembelajaran berbasis brain
gym mengalami peningkatan hasil belajar
kognitif yang lebih tinggi 40,61%
dibandingkan dengan peningkatan hasil
belajar kognitif siswa yang mengikuti
pembelajaran tanpa brain gym.

Tabel 2. Ringkasan Hasil uji Anakova Data Hasil
Belajar kognitif Siswa
Mean
Source
df Square
F
Sig.
Corrected Model
Intercept
Pretes
Pembelajaran
Error
Total
Corrected Total

2
3167.814
1 26701.508
1
302.664
1 4803.637
58
225.714
61
60

14.035
118.298
1.341
21.282

.000
.000
.252
.000

Pada dasarnya, setiap gerakan-gerakan
brain gym yang dilakukan oleh siswa SMA
Negeri 7 kupang yang mengikuti
pembelajaran
berbasis
brain
gym
membuat siswa menjadi lebih siap belajar.
Kesiapan belajar membuat siswa lebih aktif
untuk terlibat dalam proses pembelajaran.
Hal ini sejalan dengan laporan Winarso
(2016) yang menjelaskan bahwa kesiapan
belajar siswa menjadi salah satu syarat
harus dipenuhi agar proses pembelajaran
yang diikuti dapat memberikan dampak
yang baik. Kesiapan belajar akan
mendorong siswa untuk memberikan
respon yang positif terhadap pembelajaran
yang diikuti. Siswa akan lebih mudah
menerima
dan
memahami
materi
pembelajaran. Siswa yang siap belajar juga
akan
menyadari
bahwa
proses
pembelajaran merupakan proses penting
dalam pengembangan potensi diri dan
keberhasilan
pembelajaran
sangat
ditentukan dari keterlibatan setiap siswa
dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Efektifnya
brain
gym
dalam
meningkatkan kesiapan belajar siswa juga
telah dilaporkan oleh beberapa penelitian
sebelumnya. Purwanto et al (2009)
menjelaskan bahwa penerapan brain gym
dapat membantu meningkatkan kesiapan
belajar siswa sebab gerakan-gerakan brain
gym dapat menstimulasi, meringankan
dan merelaksasi siswa sehingga kecemasan
dan stres belajar siswa dapat diatasi. Siswa
yang rileks dalam pembelajaran akan
dapat
mengelola
emosinya
dalam
mengikuti
pembelajaran
sehingga
pembelajaran tidak dianggap sebagai suatu
beban melainkan sebagai suatu tanggung
jawab
yang
menyenangkan
untuk
dilaksanakan.
Sejalan
dengan
itu,
Dennison, 2002; Demuth, 2008; Cahyanto

Tabel 1. Hasil uji normalitas dan homogenitas data
hasil belajar kognitif siswa
Data
Analisis
Sig
Keterangan
statistik
Pretes
One-Sample
0.176 Data normal
Hasil
Kolmogorovbelajar
Smirnov Test
kognitif Levene's Test 0.570 Data
homogen
Postes
One-Sample
0.053 Data normal
Hasil
Kolmogorovbelajar
Smirnov Test
kognitif Levene's Test 0.75
Data
homogen

Fakta mengenai efektifnya brain gym
dalam pemberdayaan hasil belajar kognitif
siswa SMA Negeri 7 kupang tentu saja
disebabkan oleh karakteristik brain gym.
Dalam pelaksanaanya, brain gym dapat
dilakukan
pada
setiap
kegiatan
pembelajaran baik pada kegiatan awal,
kegiatan inti maupun kegiatan penutup
sebab brain gym yang dilakukan meliputi
gerakan-gerakan yang sangat sederhana
dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
Pelaksanaan tersebut dilaksanakan secara
fleksibel artinya tidak ada ketentuan
khusus tentang frekuensi brain gym.
Pelaksanaan brain gym disesuaikan
dengan kondisi siswa serta ketersediaan
waktu pembelajaran.
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et al (2016) melaporkan bahwa brain gym
dapat
meningkatan
kemampuan
mengontrol emosi sebab brain gym dapat
merangsang sistem yang berperan
mengatur emosi yaitu merangsang kerja
otak tengah dan otak besar.
Dennison (2002) dan Purwanto et al
(2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan
brain
gym
dapat
meningkatkan
keseimbangan antara kerja otak dan kerja
fisiologis
tubuh.
Kondisi
tersebut
selanjutnya memungkinkan terjadinya
peningkatan konsentrasi belajar dan
peningkatan keterampilan berkomunikasi.
Aviana & Hidayah (2015) menjelaskan
bahwa
terdapat
hubungan
antara
konsentrasi belajar dan hasil belajar siswa
sebab konsentrasi menjadi modal bagi
siswa untuk memahami materi pelajaran.
Selanjutnya Silya (2012) dan Zubaidah
(2016) menjelaskan bahwa keterampilan
komunikasi sangat diperlukan untuk
mencapai keberhasilan dalam belajar
sebab
keterampilan
komunikasi
memungkinkan terjadinya pertukaran
informasi secara efektif dalam kegiatan
pembelajaran.
Fakta
mengenai
efektifnya
pembelajaran berbasis brain gym dalam
memberdayakan hasil belajar siswa juga
sejalan dengan laporan sebelumnya.
Macias et al (2009) menjelaskan bahwa
pelaksanaan gerakan-gerakan brain gym
dapat memberikan stimulasi dalam
perkembangan aspek kognitif siswa. Hal
tersebut
menjadi
penting
untuk
diperhatikan
sebab
peningkatan
kemampuan
kognitif
siswa
sangat
ditentukan oleh pemberian stimulus
(Sujiono, 2008). Lebih lanjut Macias et al
(2009) menjelaskan bahwa bahwa kerja
otak dipengaruhi oleh adanya stimulasi
dari lingkungan sehingga kuatnya jaringan
antar sel yang ada di otak sangat
ditentukan oleh semakin banyaknya
stimulasi yang diberikan. Karena itu,
pemberian stimulasi dari gerakan brain
gym membuat penerapan brain gym
efektif untuk menjadi salah satu alternatif
pilihan
dalam
menentukan
pola
pembelajaran yang membantu siswa untuk
belajar lebih baik.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa brain gym
efektif untuk memberdayakan hasil belajar
kognitif siswa SMA Negeri 7 Kupang. Siswa
yang mengikuti pembelajaran berbasis
brain gym memiliki nilai rata-rata hasil
belajar kognitif yang lebih tinggi
dibandingkan siswa yang mengikuti
pembelajaran tanpa brain gym. Hal
tersebut menunjukkan bahwa penerapan
brain gym pada kegiatan awal, kegiatan
inti dan kegiatan penutup pembelajaran
dapat meningkatkan keterlibatan siswa
dalam pembelajaran.
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