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MOTTO 

 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 

pelindung.” (QS. Ali Imran: 173) 

 

”Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...” 

( QS. Bani Isra’il: 7) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari urusanmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh  urusan yang lain. Dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S.Al Insyirah: 6-8) 

 

“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan 

hati, agar kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl : 78) 

 

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil melewati rintangan.” 

(Sabda Rasulullah) 

 

Biarkan hari – hari bertingkah semaunya. Buatlah diri ini rela ketika 

ketentuanNya bicara dan jangan gelisah dengan kisah malam. Tidak ada kisah 

dunia ini yang abadi ( Imam Syafi’i ) 

 

“Sepandai-pandai  orang adalah yang menyiapkan diri untuk perjalanan yang tak 

pernah henti. Ia mengambil bekal dari dunianya untuk kehausan yang tak 

tersegarkan” (Atho’bin Maisarah) 
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 ABSTRAK 

 

Kartinah, S850908112: Eksperimentasi Pembelajaran yang Diawali  dengan 
Senam Otak (Brain Gym) terhadap Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari 
Kemampuan Awal Siswa  SMA Se Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit 
Tahun Pelajaran 2009/2010. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah model 
pembelajaran yang diawali dengan senam otak (brain gym) memberikan prestasi 
belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 
konvensional? (2) Apakah kemampuan awal siswa yang berbeda-beda 
memberikan prestasi belajar matematika yang berbeda pula? (3) Diantara 
pembelajaran yang diawali dengan senam otak (brain gym) dan pembelajaran 
konvensional, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 
pada siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah? 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 
semu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 sampai November 2009 
dengan populasi siswa kelas XI SMA Negeri Se kabupaten Sampit. Sampel 
penelitian ini diperoleh dengan gabungan Stratified Random Sampling yakni 
sekolah yang tergolong RSSN dan bukan RSSN. Sampel dalam penelitian ini 
adalah SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, SMAN 1 Mentaya Hilir Utara. Dengan 
Cluster Random Sampling diperoleh satu kelas eksperimen dan satu kelas untuk 
kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan metode 
tes. Validitas instrumen tes menggunakan validitas isi, reliabilitas tes digunakan 
uji KR-20, derajat kesukaran butir soal, daya beda butir soal. Analisis data 
menggunakan analisis variansi (Anava).  

 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Prestasi belajar matematika 

siswa yang diawali dengan senam otak (brain gym) lebih baik daripada prestasi 
belajar matematika dengan pembelajaran konvensional. (2) Prestasi belajar 
matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik daripada 
prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang dan 
rendah, sedangkan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai 
kemampuan awal sedang lebih baik daripada prestasi belajar matematika yang 
mempunyai kemampuan awal rendah. (3) Prestasi belajar matematika siswa 
dengan kemampuan awal tinggi, yang menggunakan model pembelajaran yang 
diawali dengan senam otak tetap lebih baik daripada prestasi belajar matematika 
yang mempunyai kemampuan awal tinggi pada model pembelajaran 
konvensional. Sedangkan prestasi belajar matematika siswa dengan kemampuan 
awal sedang, yang menggunakan model pembelajaran yang diawali dengan senam 
otak juga lebih baik daripada prestasi belajar matematika yang mempunyai 
kemampuan awal sedang, pada model pembelajaran konvensional. Demikian juga 
pada siswa dengan kemampuan awal rendah, yang menggunakan model 
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pembelajaran yang diawali dengan senam otak lebih baik daripada prestasi belajar 
matematika yang mempunyai kemampuan awal rendah, pada model pembelajaran 
konvensional. 
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ABSTRACT 
 
 

Kartinah. S850908112: Eksperimentation of learning  which is Early with the 
Brain Gymnastic ( Brain Gym) to Achievement Learn the Mathematics 
evaluated from Ability of Early Student of SMA Se of Regency of 
Kotawaringin of East of Sampit of School Year 2009 / 2010.. Thesis. The 
Mathematics Education Department of the Graduate Program of Sebelas Maret 
University of Surakarta. 2010. 
 
 The aims of this research are to find out: (1) Is the learning that starts with 
brain gym give better achievements in the mathematics study than the 
conventional learning? (2) Is the different early ability of the students give 
different mathematics achievement? (3) Between study which is early with the 
brain gymnastic ( brain gym) and conventional study, manakah giving 
achievement learn the better mathematics at student ably early high is and lower? 
 
 The kinds of this research is a quasi experiments. This research was done 
in August 2009 until November 2009 by the population of students in grade XI 
SMA Negeri in the whole districts in Sampit. The sample of this research is 
obtained by the combination of Stratified Random Sampling, that is the RSSN 
school and those who are not RSSN. The sample of this research is the SMAN 
Mentaya Hilir Selatan, SMAN 1 Mentaya Hilir Utara. By the Cluster Random 
Sampling it was obtained one experiment class and one control class. The data 
collecting technique was done by documentation method and test method. The test 
instrument validity was using content validity, the test reliability used was KR-20, 
the difficulty degree of the questions, the differentiation of the questions. The data 
analysis technique was variance analysis (Anava). 
 
 The conclusion of the research are (1) The students’ achievements in 
mathematics lesson is better if it starts with brain gym that if it starts with 
conventional learning. (2) The study achievements of the students who have high 
early ability is better that they who has average or low ability. (3) Achievement 
learn the student mathematics ably early high, using study model which is early 
with the brain gymnastic remain to better than achievement learn the mathematics 
having ability [of] early high [at] conventional study model. While achievement 
learn the student mathematics ably early medium, using study model which is 
early with the brain gymnastic also better than achievement learn the mathematics 
having ability [of] early medium, [at] conventional study model. And so do [at] 
student ably early lowering, using study model which is early with the brain 
gymnastic better than achievement learn the mathematics having ability 
awalrendah, [at] conventional study model. 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xx 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan matematika mempunyai potensi besar dalam menyiapkan 

sumber daya manusia untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. 

Potensi ini dapat terwujud jika pendidikan matematika mampu melahirkan peserta 

didik yang cakap dalam matematika dan berhasil menumbuhkan kemampuan, 

berpikir logis, bersifat kritis, kreatif, inisiatif dan adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan. Kualitas sumber daya manusia seperti ini menjamin keberhasilan 

upaya penguasaan teknologi untuk pembangunan di Indonesia. Tujuan 

diberikannya matematika antara lain agar siswa terlatih untuk bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jenius dan efektif. Terry Wood 

(1999: 171) menyatakan bahwa beberapa peneliti seperti Confrey dan Labinowicz 

telah memperoleh pandangan yang membangun dan berpendapat bahwa siswa 

akan memahami matematika dengan baik jika siswa secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran matematika.  

Latihan-latihan brain gym adalah inti dari Educational Kinesiology 

(Edu-K), yaitu ilmu tentang gerakan tubuh manusia. Metode Educational 

Kinesiology ini dikembangkan oleh Paul E. Dennison, seorang pendidik di 

Amerika, Direktur Valley Remedial Group Learning Center. Metode ini bertujuan 

untuk mendorong para siswa agar mampu memanfaatkan seluruh potensi belajar 

alamiah melalui gerakan tubuh dan sentuhan.  Konsep dasar brain gym adalah: (a) 

belajar merupakan kegiatan alami dan menyenangkan, yang terus terjadi 
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sepanjang hidup seseorang; (b) kesulitan belajar adalah ketidakmampuan 

mengatasi stress dan keraguan dalam menghadapi suatu tugas baru; (c) kita semua 

mengalami ”kesulitan belajar” selama kita telah belajar untuk tidak bergerak. Jadi 

brain gym adalah suatu usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi 

berbagai kesulitan belajar, ketegangan, tantangan pada diri sendiri dan orang lain 

(Dennison, 2005: 3). 

Senam otak (brain gym) merupakan latihan gerak sederhana yang 

melibatkan beberapa titik penting yang berkaitan langsung dengan saraf-saraf otak 

yang berfungsi untuk memudahkan pernafasan, memperlancar peredaran darah, 

menyegarkan. Rangkaian gerakan yang dilakukan bisa memudahkan kegiatan dan 

memperbaiki konsentrasi belajar siswa, menguatkan motivasi belajar, 

meningkatkan rasa percaya diri, membangun harga diri, rasa kebersamaan, dan 

membuat siswa lebih mampu mengendalikan stres. Brain gym juga sangat praktis, 

karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Porsi latihan 

yang tepat adalah sekitar 10-15 menit, sebanyak 2-3 kali dalam sehari (Dennison, 

2004). 

Matematika, oleh sebagian besar siswa masih dianggap momok, ilmu yang 

kering, teoritis, penuh dengan lambang-lambang, rumus-rumus yang sulit dan 

sangat membingungkan. Repotnya lagi, kondisi tersebut diperparah oleh sikap 

guru pengajar matematika yang sering berperilaku killer, galak, mudah marah, 

suka mencela, monoton, dan terlalu cepat dalam mengajar. 

Michael J. Lawson (2006: 26) menyatakan bahwa tujuan utama dari 

pembelajaran matematika adalah untuk menemukan jalan yang memberikan 
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harapan siswa untuk melakukan banyak percobaan dengan atau menggunakan ide-

ide secara matematis dan prosedural yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 

Menurut Drost (1998), kurikulum SMA di Indonesia hanya dapat diikuti oleh 

30% siswanya. Kurikulum matematika yang padat, menyebabkan pengajaran 

matematika di sekolah-sekolah cenderung didominasi proses transfer of 

knowledge saja dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan sendiri ke arah mana mereka bereksplorasi dan menemukan 

pengetahuan yang bermakna bagi diri mereka.  

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa disamping begitu berat beban 

belajar yang harus diselesaikan siswa untuk setiap jenjang pendidikan yang 

dilalui, arah pendidikan di Indonesia yang masih memenangkan kerja otak kiri, 

dan seriusnya kompleksitas permasalahan pendidikan dan pembelajaran 

matematika, kiranya problem otak yang belum difungsikan secara optimal 

(dengan sejumlah potensi yang dimiliki) juga perlu mendapat perhatian serius dan 

dicarikan alternatif pemecahannya, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh J. Della Valle (1986) bahwa diantara 50% dari anak-anak remaja 

membutuhkan ”aksi dan gerakan memainkan peranan penting dalam belajar dan 

mengingat informasi baru” terkadang anak kelihatan lesu, mengantuk, oleh karena 

itu buatlah mereka berdiri dan bergerak. 

Senam otak (brain gym) kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi 

penting, agar otak bisa difungsikan secara optimal. Karena bukan hanya tubuh 

yang bisa disehatkan, otak juga bisa disehatkan. ”Senam otak bermanfaat 

menjadikan otak bekerja lebih efesien. Sehingga, otak akan membutuhkan lebih 
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sedikit energi ketika bekerja. Ini juga akan membuat otak bekerja lebih ringan, 

dan tidak mudah mengalami kelelahan,” begitu kata Mangunsong, Psikolog UI 

(Mathematical Intelegence, 2007: 39).  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

memberanikan diri untuk mengadakan penelitian dengan judul: ”Eksperimentasi 

Model Pembelajaran yang diawali dengan Senam Otak (Brain Gym) terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan awal Siswa SMA Se-

Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena guru tidak 

menggunakan model pembelajaran yang menarik. 

2. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena siswa 

mengalami kesulitan belajar dalam hal ini adalah ketidakmampuan mengatasi 

stress dan keraguan dalam menghadapi suatu tugas baru; 

3. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena pada proses 

pembelajaran guru tidak mengkombinasikan antara pendidikan dan hiburan 

sehingga dalam proses pembelajaran terlihat kaku dan tidak menyenangkan. 

4. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena belum 

optimalnya kondisi kemampuan siswa khususnya pada tingkat pendidikan 
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sebelumnya (kemampuan awal) sehingga kesulitan untuk mengikuti materi 

selanjutnya pada tingkatan pendidikan di atasnya.  

 

C. Pemilihan Masalah 

Suatu penelitian tidak mungkin dilakukan dengan banyak pertanyaan 

penelitian dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, peneliti hanya ingin 

melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan ke tiga, yakni yang 

terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa; dan sebagai alternatif alami yang sehat untuk 

menghadapi kesulitan belajar, ketegangan, tantangan pada diri sendiri dan orang 

lain khususnya pada pelajaran matematika   

 

D.   Pembatasan Masalah 

Untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan diteliti   

diperlukan pembatasan masalah agar penelitian lebih efektif, mengarah dan jelas 

ruang lingkupnya. Pembatasan masalahnya  adalah  : 

1. Prestasi belajar matematika pada penelitian ini dibatasi pada nilai tes hasil 

belajar siswa SMA kelas XI pokok bahasan Statistika.  

2. Pembelajaran yang digunakan dibatasi pada pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak (Brain Gym) pada kelompok eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. 

3. Senam otak yang digunakan adalah latihan gerak sederhana khusus penggugah 

kecerdasan matematika (Paul E. Dennison: 65) 
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4. Kemampuan awal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

awal siswa pada penelitian ini adalah kemampuan matematika yang berkaitan 

dengan materi prasyarat untuk mempelajari materi statistika di SMA, materi 

prasyaratnya adalah pokok bahasan statistika SMP.  

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran yang di awali dengan senam otak (brain gym)  

memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional?  

2. Apakah kemampuan awal siswa yang berbeda-beda memberikan prestasi 

belajar matematika yang berbeda pula? 

3. Diantara pembelajaran yang di awali dengan senam otak (brain gym) dan  

pembelajaran konvensional, manakah yang memberikan prestasi belajar 

matematika lebih baik pada siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang dan 

rendah?  

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui:  

1. Apakah pembelajaran yang diawali dengan senam otak (Brain Gym) 

memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 
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2. Apakah kemampuan awal siswa yang berbeda-beda memberikan prestasi 

belajar matematika yang berbeda pula. 

3. Manakah diantara pembelajaran yang di awali dengan senam otak (Brain 

Gym) dan  pembelajaran konvensional, yang memberikan prestasi belajar 

matematika lebih baik pada siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang dan 

rendah?  

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai bahan pemikiran bagi pengelola pendidikan, guru, bahwa 

pembelajaran  yang di awali dengan senam otak (Brain gym) sebagai suatu 

alternatif alami yang sehat untuk menghadapi kesulitan belajar, ketegangan 

pada diri sendiri dan orang lain khususnya pada pelajaran matematika. 

2. Sebagai bahan masukan kepada sekolah tempat penelitian yang dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Memberi informasi tentang perbedaan prestasi belajar pada siswa dengan    

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan matematika mempunyai potensi besar dalam menyiapkan 

sumber daya manusia untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. 

Potensi ini dapat terwujud jika pendidikan matematika mampu melahirkan peserta 

didik yang cakap dalam matematika dan berhasil menumbuhkan kemampuan, 

berpikir logis, bersifat kritis, kreatif, inisiatif dan adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan. Kualitas sumber daya manusia seperti ini menjamin keberhasilan 

upaya penguasaan teknologi untuk pembangunan di Indonesia. Tujuan 

diberikannya matematika antara lain agar siswa terlatih untuk bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jenius dan efektif. Terry Wood 

(1999: 171) menyatakan bahwa beberapa peneliti seperti Confrey dan Labinowicz 

telah memperoleh pandangan yang membangun dan berpendapat bahwa siswa 

akan memahami matematika dengan baik jika siswa secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran matematika.  

Latihan-latihan brain gym adalah inti dari Educational Kinesiology 

(Edu-K), yaitu ilmu tentang gerakan tubuh manusia. Metode Educational 

Kinesiology ini dikembangkan oleh Paul E. Dennison, seorang pendidik di 

Amerika, Direktur Valley Remedial Group Learning Center. Metode ini bertujuan 

untuk mendorong para siswa agar mampu memanfaatkan seluruh potensi belajar 

alamiah melalui gerakan tubuh dan sentuhan.  Konsep dasar brain gym adalah: (a) 

belajar merupakan kegiatan alami dan menyenangkan, yang terus terjadi 
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sepanjang hidup seseorang; (b) kesulitan belajar adalah ketidakmampuan 

mengatasi stress dan keraguan dalam menghadapi suatu tugas baru; (c) kita semua 

mengalami ”kesulitan belajar” selama kita telah belajar untuk tidak bergerak. Jadi 

brain gym adalah suatu usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi 

berbagai kesulitan belajar, ketegangan, tantangan pada diri sendiri dan orang lain 

(Dennison, 2005: 3). 

Senam otak (brain gym) merupakan latihan gerak sederhana yang 

melibatkan beberapa titik penting yang berkaitan langsung dengan saraf-saraf otak 

yang berfungsi untuk memudahkan pernafasan, memperlancar peredaran darah, 

menyegarkan. Rangkaian gerakan yang dilakukan bisa memudahkan kegiatan dan 

memperbaiki konsentrasi belajar siswa, menguatkan motivasi belajar, 

meningkatkan rasa percaya diri, membangun harga diri, rasa kebersamaan, dan 

membuat siswa lebih mampu mengendalikan stres. Brain gym juga sangat praktis, 

karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Porsi latihan 

yang tepat adalah sekitar 10-15 menit, sebanyak 2-3 kali dalam sehari (Dennison, 

2004). 

Matematika, oleh sebagian besar siswa masih dianggap momok, ilmu yang 

kering, teoritis, penuh dengan lambang-lambang, rumus-rumus yang sulit dan 

sangat membingungkan. Repotnya lagi, kondisi tersebut diperparah oleh sikap 

guru pengajar matematika yang sering berperilaku killer, galak, mudah marah, 

suka mencela, monoton, dan terlalu cepat dalam mengajar. 

Michael J. Lawson (2006: 26) menyatakan bahwa tujuan utama dari 

pembelajaran matematika adalah untuk menemukan jalan yang memberikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxix 
 

harapan siswa untuk melakukan banyak percobaan dengan atau menggunakan ide-

ide secara matematis dan prosedural yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 

Menurut Drost (1998), kurikulum SMA di Indonesia hanya dapat diikuti oleh 

30% siswanya. Kurikulum matematika yang padat, menyebabkan pengajaran 

matematika di sekolah-sekolah cenderung didominasi proses transfer of 

knowledge saja dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menentukan sendiri ke arah mana mereka bereksplorasi dan menemukan 

pengetahuan yang bermakna bagi diri mereka.  

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa disamping begitu berat beban 

belajar yang harus diselesaikan siswa untuk setiap jenjang pendidikan yang 

dilalui, arah pendidikan di Indonesia yang masih memenangkan kerja otak kiri, 

dan seriusnya kompleksitas permasalahan pendidikan dan pembelajaran 

matematika, kiranya problem otak yang belum difungsikan secara optimal 

(dengan sejumlah potensi yang dimiliki) juga perlu mendapat perhatian serius dan 

dicarikan alternatif pemecahannya, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh J. Della Valle (1986) bahwa diantara 50% dari anak-anak remaja 

membutuhkan ”aksi dan gerakan memainkan peranan penting dalam belajar dan 

mengingat informasi baru” terkadang anak kelihatan lesu, mengantuk, oleh karena 

itu buatlah mereka berdiri dan bergerak. 

Senam otak (brain gym) kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi 

penting, agar otak bisa difungsikan secara optimal. Karena bukan hanya tubuh 

yang bisa disehatkan, otak juga bisa disehatkan. ”Senam otak bermanfaat 

menjadikan otak bekerja lebih efesien. Sehingga, otak akan membutuhkan lebih 
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sedikit energi ketika bekerja. Ini juga akan membuat otak bekerja lebih ringan, 

dan tidak mudah mengalami kelelahan,” begitu kata Mangunsong, Psikolog UI 

(Mathematical Intelegence, 2007: 39).  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

memberanikan diri untuk mengadakan penelitian dengan judul: ”Eksperimentasi 

Model Pembelajaran yang diawali dengan Senam Otak (Brain Gym) terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan awal Siswa SMA Se-

Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

5. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena guru tidak 

menggunakan model pembelajaran yang menarik. 

6. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena siswa 

mengalami kesulitan belajar dalam hal ini adalah ketidakmampuan mengatasi 

stress dan keraguan dalam menghadapi suatu tugas baru; 

7. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena pada proses 

pembelajaran guru tidak mengkombinasikan antara pendidikan dan hiburan 

sehingga dalam proses pembelajaran terlihat kaku dan tidak menyenangkan. 

8. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena belum 

optimalnya kondisi kemampuan siswa khususnya pada tingkat pendidikan 
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sebelumnya (kemampuan awal) sehingga kesulitan untuk mengikuti materi 

selanjutnya pada tingkatan pendidikan di atasnya.  

 

C. Pemilihan Masalah 

Suatu penelitian tidak mungkin dilakukan dengan banyak pertanyaan 

penelitian dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, peneliti hanya ingin 

melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan ke tiga, yakni yang 

terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa; dan sebagai alternatif alami yang sehat untuk 

menghadapi kesulitan belajar, ketegangan, tantangan pada diri sendiri dan orang 

lain khususnya pada pelajaran matematika   

 

D.   Pembatasan Masalah 

Untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan diteliti   

diperlukan pembatasan masalah agar penelitian lebih efektif, mengarah dan jelas 

ruang lingkupnya. Pembatasan masalahnya  adalah  : 

1. Prestasi belajar matematika pada penelitian ini dibatasi pada nilai tes hasil 

belajar siswa SMA kelas XI pokok bahasan Statistika.  

5. Pembelajaran yang digunakan dibatasi pada pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak (Brain Gym) pada kelompok eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. 

6. Senam otak yang digunakan adalah latihan gerak sederhana khusus penggugah 

kecerdasan matematika (Paul E. Dennison: 65) 
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7. Kemampuan awal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

awal siswa pada penelitian ini adalah kemampuan matematika yang berkaitan 

dengan materi prasyarat untuk mempelajari materi statistika di SMA, materi 

prasyaratnya adalah pokok bahasan statistika SMP.  

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran yang di awali dengan senam otak (brain gym)  

memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional?  

4. Apakah kemampuan awal siswa yang berbeda-beda memberikan prestasi 

belajar matematika yang berbeda pula? 

3. Diantara pembelajaran yang di awali dengan senam otak (brain gym) dan  

pembelajaran konvensional, manakah yang memberikan prestasi belajar 

matematika lebih baik pada siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang dan 

rendah?  

H. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui:  

1. Apakah pembelajaran yang diawali dengan senam otak (Brain Gym) 

memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 
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2. Apakah kemampuan awal siswa yang berbeda-beda memberikan prestasi 

belajar matematika yang berbeda pula. 

5. Manakah diantara pembelajaran yang di awali dengan senam otak (Brain 

Gym) dan  pembelajaran konvensional, yang memberikan prestasi belajar 

matematika lebih baik pada siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang dan 

rendah?  

I. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai bahan pemikiran bagi pengelola pendidikan, guru, bahwa 

pembelajaran  yang di awali dengan senam otak (Brain gym) sebagai suatu 

alternatif alami yang sehat untuk menghadapi kesulitan belajar, ketegangan 

pada diri sendiri dan orang lain khususnya pada pelajaran matematika. 

2. Sebagai bahan masukan kepada sekolah tempat penelitian yang dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Memberi informasi tentang perbedaan prestasi belajar pada siswa dengan    

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS 

A Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003: 2). 

Menurut Herman Hudoyo (2003: 1) mendefinisikan belajar adalah 

suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku, 

perubahan tingkah laku itu dalam waktu relatif lama yang disertai usaha 

sehingga mampu mengerjakan sesuatu. 

Belajar memang penting dilakukan oleh setiap orang untuk menambah 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mudah 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hilgard dan Bower dalam Ngalim 

Purwanto (1991: 84) mengemukakan bahwa “Belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, 

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan 

respon pembawaan, kematangan, atau keadaan sesaat seseorang”. 

Dijelaskan juga oleh Witherington dalam Educational Psychology 

bahwa belajar adalah sesuatu perubahan di dalam kepribadian yang 
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menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian. (Ngalim 

Purwanto, 1991: 84). 

Dari berbagai pendapat yang dilontarkan oleh beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan individu (secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik) yang relatif permanen yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mengubah segala kukurangan yang ada dalam dirinya, yang 

dilakukan dengan berlatih sungguh-sungguh serta membutuhkan waktu. 

Dalam hal ini, waktu yang digunakan berlangsung relatif lama karena terjadi 

interaksi dengan lingkungannya, artinya siswa berinteraksi dengan seorang 

yang mempunyai kemampuan yang lebih dari dirinya. 

Jadi pengertian belajar pada penelitian ini adalah proses perubahan 

tingkah laku seseorang akibat adanya usaha yang dilakukan oleh orang itu 

sendiri.  

2.   Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar terdiri dari tiga kata yang saling berkaitan, yaitu 

prestasi,  belajar dan matematika. Menurut Poerwodarminto (1984: 108 dan 

768) dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995: 566) dituliskan tentang pengertian matematika sebagai berikut: 

“Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara 

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan”. 
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Slameto (2003:23) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah penilaian 

hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, 

huruf maupun hal yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh 

setiap anak dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Muhibbin Syah dalam 

bukunya Psikologi Pendidikan (1995: 141) mengungkapkan bahwa prestasi 

belajar adalah alat ukur yang banyak digunakan untuk menentukan taraf 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar matematika dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti pelajaran matematika berupa perubahan perilaku 

maupun kecakapan yang dinyatakan dengan simbol, angka maupun huruf.   

3. Mekanisme Kerja Senam Otak (Brain Gym) 

Paul dan Gail E. Dennison (2005) membagi otak ke dalam 3 dimensi, 

yakni dimensi lateralis (otak kiri dan kanan), dimensi pemfokusan (otak 

depan-belakang), dan dimensi pemusatan (otak atas-bawah). Masing-masing 

dimensi memiliki tugas tertentu, sehingga gerakan senam yang harus 

dilakukan dapat bervariasi, di antaranya: 

a.   Dimensi Lateralis 

Otak terdiri dari dua bagian, yakni kiri dan kanan. Masing-masing 

belahan otak itu mempunyai tugas-tugas tertentu. Bila kerja sama otak kiri 

dan kanan kurang baik, siswa sulit membedakan antara kiri dan kanan, 

gerakannya kaku, tulisan tangannya jelek atau cenderung menulis huruf 
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terbalik, sulit membaca, menulis, bicara, mengikuti sesuatu dengan mata, 

sulit menggerakkan mata tanpa mengikutinya dengan kepala, tangan 

miring ke dalam ketika menulis, cenderung melihat ke bawah sambil 

berpikir, keliru dengan huruf (seperti d dan b, p dan q), serta menyebut 

kata sambil menulis. Beberapa gerakan untuk dimensi ini adalah 8 tidur, 

gajah. 

b. Dimensi Pemfokusan 

  Pemfokusan adalah kemampuan untuk menyeberang ”garis tengah 

keterlibatan” yang memisahkan  otak bagian belakang dan depan. 

Informasi diterima oleh otak bagian belakang yang merekam semua 

pengalaman, lalu informasi diproses dan diteruskan ke otak bagian depan 

untuk diekspresikan sesuai tuntutan dan keinginan. 

Bila siswa takut, gugup, atau mengalami stres saat belajar, secara 

refleks energi ditarik ke otak bagian belakang, sehingga otak bagian depan 

mengalami kekurangan energi. Jawaban yang tadinya sudah disiapkan pun 

tiba-tiba ”hilang” (lupa), atau tidak dijawab dengan sempurna. Refleks 

alamiah ini muncul bila anak merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau 

terancam hidupnya. Tidak ada waktu untuk berfikir, namun ia harus segera 

”berjuang atau melarikan diri”. Tubuh pun akan segera menegang, 

sehingga memperpendek otot-otot tendon atau urat-urat di tubuh bagian 

belakang dari kepala sampai ke kaki. Ini akan berpengaruh pada sikap 
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tubuh, dan mengacaukan keseimbangan di dalam telinga dan orientasi 

gerak. 

Bila tubuh sudah terbiasa dengan refleks pelindung tendon, refleks 

ini akan sulit dihilangkan. Dan untuk mengendorkan urat dan otot itu, 

gerakan merenggangkan otot telah terbukti efektif, karena dapat 

mengalirkan energi sampai di otak bagian depan, sehingga menunjang 

kemampuan memahami, mengontrol gerakan dan tingkah laku yang logis, 

untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial. 

Ciri khas jika otak bagian depan dan belakang kurang bekerja sama 

adalah otot tengkuk dan bahu tegang, kurang bersemangat untuk belajar, 

dan reaksi  pelan. Hambatan otak bagian depan juga menjadikan anak 

pasif, suka melamun, bingung, hipoaktif (kurang aktif), dan kemampuan 

untuk memperhatikan kurang.. Contoh gerakan untuk dimensi ini adalah 

burung hantu. 

Hal ini juga diperkuat oleh ahli psikologi Stanford University, 

Gordon Bower dan rekan-rekannya(1990) menegaskan bahwa setiap 

kondisi mental, fisik dan emosional ”mengikat” informasi dalam kondisi 

tertentu. Dengan kata lain, kondisi diri seperti kegelisahan, keingintahuan, 

defresi, kesenangan, kepercayaan juga dapat memicu informasi yang 

dipelajari ketika orang sedang berada dalam kondisi seperti itu. 
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c. Dimensi Pemusatan  

 Pemusatan adalah kemampuan untuk menyeberang garis pemisah 

antara tubuh bagian bawah dan atas, sesuai dengan fungsi otak bagian 

bawah dan atas, yaitu sistem limbik. Apa yang dipelajari harus dapat 

dihubungkan dengan perasaan dan memberi arti. Bila kerja sama antara 

otak besar dan sistem limbik terganggu, anak sulit merasakan emosi atau 

mengekspresikannya, cenderung bertingkah laku ”berjuang atau melarikan 

diri”, serta dapat mengalami ketakutan yang berlebihan. Dalam keadaan 

stres, tegangan listrik berkurang di otak besar, sehingga fungsinya pun 

terganggu. 

Tubuh manusia adalah satu sistem listrik yang sangat kompleks. 

Semua kesan dan masukan melalui mata, telinga, dan gerakan di ubah ke 

dalam sinyal listrik dan diteruskan melalui serabut saraf ke otak. 

Sebaliknya, otak mengirim sinyal listrik lainnya, untuk memerintah cara 

bereaksi  pada sistem penglihatan, pendengaran, dan otot-otot. Dengan 

gerakan untuk meningkatkan energi dan minum air, banyak energi 

elektromagnetis menjadi lancar, sehingga komunikasi antara otak dan 

badan terjamin. 

Seorang peneliti sekaligus pendidik Georgi Lozanov dari Bulgaria 

mengatakan (1991) bahwa pengaktifan dan penekanan struktur 

serebral/limbik adalah sebuah aspek kunci untuk mengakselerasi praktik-
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praktik pengajaran dan pembelajaran. Beliau mengatakan bahwa efek 

relaks atau pengenduran iklim pembelajaran.   

Ciri jika otak bagian atas dan bawah kurang bekerja sama adalah 

bila bagian atas terhambat. Misalnya, anak bicara dan bertindak pelan, 

kurang fleksibel, sulit melompat, kurang berkonsentrasi, kurang 

terorganisasi, penakut, kurang percaya diri, ragu-ragu, sulit dalam 

berhubungan sosial di rumah dan di sekolah. Bila bagian bawah yang 

terhambat, maka anak akan cepat hilang keseimbangan, mengabaikan 

perasaan atau menilainya negatif, bicara dan bertindak terlalu cepat dan 

ingin mendiskusikan segala hal. Contoh gerakan untuk dimensi ini adalah 

pasang telinga.  

4.  Macam-macam Gerakan dalam Brain Gym 

Sebelum siswa mulai belajar apa pun, ia harus menjalani pace. Pace 

adalah empat keadaan yang diperlukan untuk dapat belajar dengan 

menggunakan seluruh otak. PACE merupakan singkatan dari positif, aktif, 

clear (jelas) dan energetis (minum air), positif: melakukan kait relaks (hook 

ups), aktif (melakukan gerakan silang), clear (melakukan pijat saklar otak), 

dan energetis (minum air). Adapun realisasi dari PACE itu antara lain : 

a. Minum Air (drinking water) 

Minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 0,3-0,4 

liter per 10 kg Berat badan (BB) sehari, kalau siswa sedang belajar. 

Misalnya saja, dengan BB 50 kg, ia harus minum sekitar 1,5-2 liter per 
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hari. Namun, kalau ia sakit atau banyak berkeringat, jumlah air putih yang 

diminumnya harus ditambah lagi, yakni menjadi menjadi 0,6 liter per 10 

kg BB. Jadi, ia harus minum air sekitar 3 liter. 

Air mempunyai banyak fungsi dalam badan untuk menunjang 

belajar anak. Di antaranya adalah darah lebih banyak menerima zat asam 

yang diperlukan untuk belajar, melepas protein yang diperlukan untuk 

belajar hal yang baru, melarutkan garam yang mengoptimalkan fungsi 

energi listrik tubuh untuk membawa informasi ke otak, dan mengaktifkan 

sistem limpa. Limpa berfungsi untuk mengangkat zat-zat gizi, hormon, 

dan sebagai saluran pembuangan (Ganong: 1999). 

b. Memijat Saklar Otak ( brain buttons) 

Cara melakukan gerakan ini, letakkan satu tangan di atas pusar, 

dengan ibu jari dan jari-jari tangan yang lain. Raba kedua lekukan di 

antara rusuk tepat di bawah tulang selangka dan kira-kira 2-3 cm kiri-

kanan dari tulang dada. Pijat daerah ini selama 30 detik sampai satu menit, 

sambil mata melirik ke kiri ke kanan dan sebaliknya. 

Pijatan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu koordinasi kedua 

belah otak, mengaktifkan otak untuk mengirim pesan dari bagian otak 

kanan ke sisi kiri tubuh dan sebaliknya, meningkatkan penerimaan 

oksigen, stimulus arteri karotis untuk meningkatkan aliran darah ke otak, 

dan meningkatkan aliran energi elektromagnetik. Meningkatkan 

kemampuan akademik dalam hal menyeberangi garis tengah visual untuk 
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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, juling atau 

pandangan yang terus-menerus, serta membuat otot tengkuk dan bahu 

lebih rileks, meningkatkan kelancaran aliran darah (zat asam) ke otak dan 

meningkatkan keseimbangan badan. 

 

 

 

 

 

      

       Gambar 2.1 Gerakan Sakelar otak 

c. Gerakan Silang (cross crawl) 

Otak mengapung di dalam cairan otak. Cairan otak memiliki 

beberapa fungsi, seperti melindungi otak dari geger otak, di samping 

berfungsi secara elektris. Seperti halnya baterai mobil, otak manusia juga 

memerlukan sejenis alat elektro-kimiawi, agar arus listriknya dapat 

mengalir. Jika aliran cairan otak tersendat-sendat, berarti telah terjadi 

ketidakseimbangan dalam aliran informasi di otak. Hal ini juga berkaitan 
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dengan sistem informasi antara otak dan badan yang dapat terhambat 

koordinasinya. Untuk menghilangkan gangguan tersebut, gerakan silang 

akan dapat melancarkan peredaran cairan otak. Belahan otak kanan 

mengontrol belahan tubuh kiri, demikian juga sebaliknya. Disamping itu, 

terdapat bagian otak dengan fungsi tertentu, seperti menyangkut fungsi 

intelektual, kontrol otak, dan emosi. 

Prinsip gerakannya adalah mempertemukan anggota gerak bagian 

kiri dan kanan, misalnya tangan kiri dan kanan, misalnya tangan kiri 

dengan kaki kanan. Agar koordinasi gerakan ini lebih “terasa”, tangan 

kanan berada di samping tubuh. Sebenarnya, setiap gerakan silang 

merupakan sejenis gerak jalan yang lebih disengaja. Lakukan latihan 

beberapa kali dalam sehari selama 2-3 menit. Mulailah dengan gerakan 

pelan agar dapat diperhatikan bagian tubuh yang bergerak dengan yang 

tidak bergerak. 

Gerakan ini bermanfaat untuk mengaktifkan otak untuk integrasi 

kiri-kanan, pemusatan dan pasang kuda-kuda, dan kesadaran akan otot 

utama yang berpengaruh pada sikap tubuh, meningkatkan daya ingat, daya 

pikir dan membuat pikiran lebih jernih. Dapat meningkatkan kemampuan 

akademik dalam hal membaca, kecakapan mendengar, matematika, 

perhitungan, mekanika dari ejaan dan tulisan, juga dapat meningkatkan 

koordinasi tubuh, menguatkan otot-otot perut, tulang belakang bagian 

bawah lebih rileks dan kuat dan diafragma bergerak secara terpisah dari 

otot perut. 
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K. R. Isaacs, Ph.D., dan rekan-rekannya (1992) melaporkan bahwa 

aktivitas fisik yang bersemangat dapat meningkatkan aliran darah ke otak.  

                    
Gambar 2.2 Gerakan silang 

d. 8 tidur (lazy 8) 

Caranya, berdiri dengan kaki agak meregang dan kepala 

menghadap ke depan. Angkat tangan ke depan dan kepalkan dengan posisi 

jempol dalam keadaan mengacung. Gerakan dimulai dengan menaikkan 

jempol kiri atas dan turun ke bawah, lalu kembali ke titik awal; hal yang 

sama dilakukan pada sisi kanan. Kemudian, gambarlah 8 tidur setinggi 

mata, mulai pada garis tengah tubuh atau di depan hidung, mengarah ke 

kiri atas, melingkar dan kembali ke tengah. Kemudian ke kanan atas 

melingkar dan kembali ke tengah, lanjut ke kiri atas dan seterusnya.  

Gerakan ini bermanfaat untuk mengaktifkan otak untuk 

menyeberangi garis tengah penglihatan untuk meningkatkan integrasi 

kedua sisi, memperbaiki penglihatan dengan dua bersamaan dan melihat 
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lebih lebih jauh ke samping, dan meningkatkan koordinasi otot mata. 

Dapat menumbuhkan kemampuan akademik dalam mekanisme 

membaca(gerakan mata dari kiri ke kanan), pengenalan simbol untuk 

memahami arti tulisan (sandi) dan memecahkannya, dan pengertian 

membaca, juga dapat melepaskan ketegangan mata, tengkuk, dan bahu 

pada waktu memusatkan perhatian, meningkatkan kedalaman persepsi, 

meningkatkan pemusatan, keseimbangan dan koordinasi tubuh 

    
 

 

 

 

 

 

                     Gambar 2.3  Gerakan 8 tidur 

e. Gajah (the elephant) 

Gerakan ini seperti posisi gerakan tidur, tetapi kedua lutut  agak 

ditekuk. Angkat tangan kiri lurus ke depan dengan telapak tangan dalam 

keadaan terbuka, kemudian letakkan telinga di atas bahu. Bayangkan 

tangan seolah-olah merupakan belalai gajah yang bersatu dengan kepala. 

Lalu mulailah membentuk angka 8 tidur. Gerakan gajah berasal dari 

pinggul, sehingga seluruh tubuh bergerak bukan hanya lengan. Lanjutkan 
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untuk menggambar angka 8 tiga kali atau lebih, kemudian ulangi dengan 

tangan kanan yang diulurkan dan telinga kanan menyentuh bahu kanan. 

Manfaat latihan ini adalah untuk mengaktifkan otak untuk menyeberangi 

garis tengah pendengaran (termasuk kemampuan untuk memperhatikan, 

pengenalan, persepsi, pembedaan dan ingatan), mendengarkan suara 

sendiri, daya ingat jangka panjang dan jangka pendek, kemampuan 

berbicara dalam hati dan berfikir matematis, integrasi penglihatan, 

pendengaran dan gerakan seluruh tubuh, kedalaman persepsi dan 

kemampuan kerja sama mata. Dapat meningkatkan kemampuan akademik 

untuk pemahaman, pendengaran, berbicara, mengeja, dan mengingat 

secara berurutan seperti dalam matematika. Juga mempermudah 

kemampuan gerakan kepala ke kiri dan kanan, penglihatan binokuler, 

tengkuk tetap rileks saat berkonsentrasi, memudahkan koordinasi tubuh 

bagian atas dan bawah serta mengaktifkan telinga bagian dalam untuk 

keseimbangan; khususnya membantu saat mengalami mabuk perjalanan 

                 

  
                    Gambar 2.4 Gerakan gajah 
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f. Pompa Betis (the calf pump) 

Berdiri dengan jarak satu lengan dari dinding, dan letakkan tangan 

terpisah selebar bahu. Mundurkan kaki kiri selangkah ke belakang dan 

luruskan. Bagian depan kaki menginjak lantai sambil tumit terangkat. 

Badan agak miring dengan sudut 450 ke depan. Embuskan napas saat 

menekan tumit kiri ke lantai, dengan posisi badan dicondongkan ke depan 

dan lutut kanan dibengkokkan. Semakin membengkokkan lutut, semakin 

terasa bagian belakang betis kiri tertarik. Sambil menarik napas dengan 

perlahan luruskan badan, angkatlah tumit kiri dan kendurkan. Lakukan 

gerakan ini tiga kali atau lebih, dengan menarik napas dan 

menghembuskannya secara perlahan dan lengkap pada setiap siklus. 

Kemudian ganti dengan kaki lain dan ulangi. 

 Manfaat dari gerakan ini adalah untuk mengaktifkan integrasi otak 

belakang dan depan, area bicara ekspresif dan kemampuan bahasa. 

Meningkatkan kemampuan akademik dalam hal pemahaman waktu 

mendengarkan, waktu  membaca, kemampuan menulis kreatif dan 

kemamapuan menuntaskan suatu tugas. Perilaku sosial lebih baik, durasi 

perhatian bertambah, dan meningkatnya kemampuan berkomunikasi dalam 

Memberi tanggapan.  
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                          Gambar 2.5 Gerakan Pompa Betis 

g.  Putaran Kepala (head rolls)  

Sambil bernapas dalam-dalam, dan kedua bahu rileks, tundukkan 

kepala agar dagu bersentuhan dengan dada. Pejamkan mata sambil 

perlahan-lahan dan dengan lembut putar-putar kepala dari satu sisi ke sisi 

yang lain. Kalau ada bagian yang tegang, rilekskan kepala sambil 

membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan hidung dan bernapas dalam-

dalam. Lakukan tiga kali gerakan lengkap dari satu sisi lain atau lebih. 

Gerakan ini bermanfaat untuk mengaktifkan otak untuk penglihatan 

dengan dua mata secara bersamaan, kemampuan membaca dan menulis 

pada bidang tengah, pemusatan, pasang kuda-kuda dan sistem saraf pusat 

lebih rileks. Meningkatkan kemampuan akademik, dalam hal membaca 

dengan suara, membaca dalam hati, kemampuan belajar sendiri, bicara dan 

berbahasa serta memperlancar pernapasan. 
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  Gambar 2.6 Gerakan Putaran Kepala 

h. Luncuran Gravitasi (the gravity glider) 

Duduk dengan nyaman di kursi. Silangkan pergelangan kaki  dan 

sedikit bengkokkan lutut. Buang napas perlahan-lahan saat 

membungkukkan badan ke depan, dengan kepala diarahkan ke bawah. 

Jangkau sejauh mungkin tanpa memaksakan diri. Tarik napas sambil 

menegakkan badan, akhirnya kepala kembali tegak. Lanjutkan gerakan ini 

selama tiga kali atau lebih. Kemudian ganti letak kaki yang disilangkan 

dan ulangi proses tadi. 

Gerakan ini bermanfaat untuk mengaktifkan otak untuk rasa 

keseimbangan dan koordinasi, pemusatan dan pasang kuda-kuda, 

meningkatkan perhatian, penglihatan (integrasi otak belakang-depan), 

pernapasan lebih dalam dan energi meningkat. Meningkatkan kemampuan 

akademik untuk pemahaman membaca, pemikiran abstrak mengenai 

pokok tertentu. Menumbuhkan keyakinan diri, percaya diri dan stabilitas, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



l 
 

ekspresi diri, tubuh atas dan bawah bergerak sebagai satu kesatuan, dan 

sikap tubuh rileks meski duduk lama. 

     Gambar 2.7 Gerakan Luncuran Gravitasi 

 

                  Gambar 2.7 Gerakan Luncuran Gravitasi 

5. Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Senam Otak (Brain 

Gym) 

Senam Otak (Brain Gym) merupakan serangkaian gerak sederhanan 

yang menyenangkan dan digunakan oleh para murid di Educational 

Kinesiology (Edu-K), untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka 

dengan menggunakan keseluruhan otak. Gerakan-gerakan dalam senam ini 

membuat segala macam pelajaran menjadi lebih mudah, dan terutama sangat 

bermanfaat bagi kemampuan akademik. Gerakannya juga dapat membantu 

banyak orang; anak-anak, pemuda, sampai orang tua, untuk mengoptimalkan 

kemampuan belajarnya. (Paul E & Gail E Dennison, 2005) 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan brain gym (senam otak) merupakan salah satu cara yang 
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dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan prestasi belajar matematika 

siswa. 

Adapun untuk kecerdasan matematika gerakan gerakannya sebagai 

berikut: 

a. minum air 

b. memijat saklar otak 

c.  8 tidur 

d.  Gajah 

e.  pompa betis 

f.  putaran kepala 

g.  luncuran gravitasi  

(Paul E & Gail E Dennison, 2008: 65). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan brain gym (senam otak) merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Adapun deskripsi pelaksanaan  eksperimen pembelajaran matematika 

dengan brain gym (senam otak) di kelas sebagai berikut: 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan tiga 

tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan/awal/pembukaan (20 menit) 
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Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran berupa kegiatan untuk pemanasan. Beberapa contoh 

kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan fisik/jasmani : 

mengerakkan anggota tubuh sesuai dengan gerakan yang dianjurkan pada 

brain gym diantaranya minum air, memijat saklar otak, 8 tidur, gajah, 

pompa betis, putaran kepala, luncuran gravitasi. Dengan dipandu guru 

untuk memberi contoh gerakan-gerakan yang dilakukan   

b. Kegiatan Inti (90 menit) 

Dalam kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan untuk pengembangan kemampuan khususnya kemampuan 

matematika dimana mengacu pada indikator yang harus dicapai.   

c. Kegiatan Penutup/Akhir dan Tindak Lanjut(25 menit) 

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Kegiatan 

yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan/ mengungkapkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan secara bersama-sama antara guru dan 

siswa. 

6. Pembelajaran Konvensional 

Menurut Ruseffendi (1992:74) pembelajaran konvensional pada umumnya 

memiliki kekhasan tertentu, misalnya dalam pembelajaran lebih 

mengutamakan hafalan daripada pengertian, mengutamakan pada 

keterampilan berhitung daripada pemahaman konsep, mengutamakan hasil 

daripada pemahaman konsep, mengutamakan hasil daripada proses belajar, 

dan pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa menjadi obyek 
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pembelajaran. Metose yang dominan digunakan guru adalah ceramah dan 

ekspositori.  

Dalam pembelajaran konvensional guru merupakan sumber belajar utama, 

guru aktif memberikan informasi sedangkan siswa pasif dalam berfikir dan 

memecahna masalah. Guru menjelaskan konsep-konsep dalam bentuk jadi, 

memberikan contoh soal, kemudian latihan-latihan soal. Siswa lebih banyak 

mencatat dan mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. 

Menurut Nasution (2000: 209) ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah: 

1, Bahan pelajaran disajikan kepada kelompok kelas. Kelas sebagai 

keseluruhan tanpa memperhatikan siswa secara individu. 

2. Kegiatan pembelajaran umumnya berbentuk ceramah, tugas tertulis dan 

media lain menurut pertimbangan guru. 

3. Siswa umumnya bersifat pasif, karena yang utama adalah mendengarkan 

uraian guru. 

4. Kecepatan belajar siswa tergantung dari kecepatan guru mengajar. 

5. Keberhasilan belajar siswa umumnya dinilai guru secara subyektif. 

6.  Guru berfungsi sebagai penyebar atau penyalur pengetahuan atau sebagai 

sumber informasi/ pengetahuan. 

7. Kemampuan Awal 

Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. Hal 

ini perlu mendapatkan perhatian guru sebelum melaksanakan pembelajaran, 

karena proses pembelajaran sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kemampuan 

belajarnya. 
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Menurut Atwi Suparman (2001:120) kemampuan awal adalah 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa sehingga mereka 

dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sedangkan menurut Toeti Soekamto 

(1997:38) mengatakan kemampuan awal siswa adalah kemampuan awal yang 

telah dimiliki oleh siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Kemampuan awal menurut Dick dan Carey (1990:85) adalah 

kemampuan-kemampuan yang sudah dikuasai sebelum proses pembelajaran 

pokok bahasan tertentu dimulai. Driscoll (1994:144) mengutip pendapat 

Ausebel menyatakan bahwa dengan mengaktifkan kemampuan awal yang 

relevan merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan belajar yang 

bermakna, karena dengan adanya kemampuan awal akan merupakn 

penyediaan landasan dalam belajar hal-hal yang baru. 

Hasil belajar matematika yang berupa keterampilan-keterampilan 

matematika yang memiliki struktur perilaku yang bersifat hirarkikal atau 

keterampilan yang satu merupakan prasyarat untuk dapat belajar keterampilan 

berikutnya.  

Kemampuan awal siswa dapat diukur melalui tes awal, interview, atau 

tanya jawab.  

B. Penelitian yang relevan 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Maskur dan Abdul Halim Fathani tahun 

2007 yang bertema efektivitas brain gym dalam meningkatkan kecerdasan 

matematika siswa kelas VIII MTsN Malang menyimpulkan bahwa brain gym 
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efektif dan berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, 

Dimana ada perubahan hasil nilai matematika siswa pada kedua kelompok 

perlakuan (eksperimen dan kontrol), saat awal pre- test dan akhir post test. 

siswa. Persamaan yang dilakukan dalam penelitian  Moch. Maskur dan abdul 

Halim Fathani dengan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan Brain gym. Perbedaannya pada penelitian Moch. Maskur dan 

Abdul Halim Fathani dilakukan di SMP, penelitian ini dilakukan pada siswa 

SMA.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki tahun 2008 dengan judul Usaha 

Meningkatkan aktivitas belajar matematika dengan Brain Gym siswa tingkat 

SMP, persamaan penelitian ini  sama-sama menggunakan brain gym, 

perbedaannya pada penelitian ini subjeknya adalah SMA. Hasil penelitian ini 

adalah terjadi peningkatan pemahaman konsep operasi hitung aljabar 

sederhana   dalam: (1) menjawab pertanyaaan dari guru meningkat dari 8,33% 

menjadi  55,56%, (2) mengajukan pertanyaaan kepada guru meningkat dari 

5,55% menjadi 80,56%, (3) memberi tanggapan atas jawaban siswa lain 

meningkatdari2,78% menjadi 77,78%, (4) mengerjakan soal kedepan 

meningkat dari 8,33% menjadi 86,11%. Hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan: (1) latihan mandiri meningkat dari 22,22% menjadi 83,33%, (2) 

latihan terkontrol meningkatdari 27,78% menjadi 91,67%, (3) tugas mandiri 

meningkat dari 36,11%menjadi 97,22%. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah adanya peningkatan aktivitas belajar matematika pada materi operasi 

hitung bentuk aljabar sederhana dengan menggunakan senam otak (brain gym) 
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3.  Penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2006) yang berjudul ”Pengaruh 

Pendekatan Kontektual terhadap Prestasi Belajar Geometri Datar Ditinjau dari 

Kemampuan Awal Siswa di SMP Kota Yogyakarta, dengan hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara tingkat 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar Geometri 

Datar di SMP. Persamaannya dengan penelitian inin  adalah sama-sama 

membahas prestasi belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal 

sedangkan perbedaannya terletak pada eksperimennya, pada penelitian ini 

menggunakan senam otak sedangkan pada penelitian Sumardi menggunakan 

pendekatan kontektual.  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran untuk dapat sampai 

pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. 

Kerangka berpikir berguna untuk mewadahi teori-teori yang seolah-olah 

terlepas menjadi satu rangkaian yang utuh untuk menentukan jawaban 

sementara. Kerangka berpikir yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran yang diawali dengan senam otak (brain gym) 

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran salah satunya dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, diantaranya adalah model 

pembelajaran. 
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Penggunaan model pembelajaran cukup besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan guru dalam mengajar. Pemilihan model pembelajaran yang tidak 

sesuai justru dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Agar model 

pembelajaran terpilih dengan tepat, seorang guru harus mengetahui macam-

macam model pembelajaran.  

Model pembelajaran yang diawali dengan senam otak adalah suatu 

model pembelajaran yang diawal pembelajaran dimulai dengan latihan gerak 

sederhana yang melibatkan beberapa titik penting yang berkaitan langsung 

dengan saraf-saraf otak yang berfungsi untuk memudahkan pernafasan, 

melancarkan peredaran darah dan menyegarkan. Rangkaian gerakan yang 

dilakukan bisa memudahkan kegiatan dan memperbaiki konsentrasi belajar 

siswa dan membuat siswa lebih mampu mengendalikan stress. Sedangkan 

model pembelajaran konvensional adalah suatu model pembelajaran dimana 

guru merupakan sumber belajar utama, guru aktif memberi informasi 

sedangkan siswa pasif dalam berfikir dan memecahkan masalah. 

Dengan demikian model pembelajaran yang diawali dengan senam 

otak diduga dapat menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. 

2. Pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar . 

Prestasi belajar matematika selain dipengaruhi oleh model 

pembelajaran juga dipengaruhi oleh kemampuan awal. Kemampuan awal 

adalah pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa, sebelum 
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melaksanakan pembelajaran sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik. 

Setiap individu mempunyai kemampuan awal yang berlainan. Hal ini 

perlu mendapatkan perhatian guru sebelum melaksanakan pembelajaran, 

karena proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh kemampuan awalnya.  

Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi biasa lebih tekun, ulet 

dan berusaha mencapai prestasi sebaik mungkin. Dengan demikian semakin 

tinggi kemampuan awal, prestasi belajar matematika juga semakin baik. 

3. Kaitan antara kemampuan awal dan pembelajaran yang diawali dengan senam 

otak terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, ternyata model pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa adalah faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar. 

Dengan model pembelajaran yang diawali dengan senam otak dan 

konvensional pada kemampuan awal tinggi, prestasi belajar siswa diduga akan 

sama saja, karena pada siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan metode 

apapun mereka tetap bersemangat untuk belajar, rasa ingin tahunya tinggi. 

sedangkan pada siswa dengan kemampuan awal sedang dan rendah pada 

model pembelajaran yang diawali dengan senam otak diduga akan lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, karena pada anak 

dengan kemampuan awal sedang dan rendah, kesulitan mereka biasanya pada 

saat pelajaran mereka kebanyakan konsentrasi belajarnya kurang, dengan 
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adanya senam otak maka antara otak kanan dan kiri bisa  bekerja optimal 

sehingga dengan demikian konsentrasi mereka bisa terfokus. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang di awali dengan senam otak (brain gym) 

memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan  

pembelajaran konvensional. 

2.  Kemampuan awal tinggi memberikan prestasi belajar matematika lebih baik  

dibandingkan dengan kemampuan awal sedang, pada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi lebih baik dari pada siswa dengan kemampuan awal 

rendah, sedangkan pada siswa dengan kemampuan awal sedang lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

3. Pada siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak dan konvensional, memberikan prestasi yang sama pada 

pokok bahasan statistika. Sedangkan pada siswa dengan kemampuan awal 

sedang dan rendah dengan pembelajaran yang diawali senam otak 

memberikan prestasi lebih baik daripada pada pembelajaran konvensional.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat, Subyek dan Waktu Penelitian 

1. Tempat dan Subyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri di Kabupaten Kotawaringin 

Timur Sampit kelas XI, tahun pelajaran 2009/2010 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester gasal tahun  pelajaran 2009/2010. 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri dari: Penyusunan usulan penelitian, 

penyusunan instrumen penelitian, penyusunan skenario pembelajaran, 

dan pengajuan ijin penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2009 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan terdiri dari: uji coba instrumen, eksperimen dan 

pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan pada bulan september 2009 

sampai dengan Oktober 2009 

c. Analisa Data 

Analisa Data dilaksanakan pada bulan November sampai dengan 

Desember 2009 
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d. Penyusunan Laporan 

Tahap ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai dengan 

bulan Januari 2010. 

e. Rencana pembagian waktu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

No 
 
Kegiatan Penelitian 

 

B u l a n 
 

Ags Sept Okt Nov Des Jan 
1 Penyusunan Proposal v v     
2 Penyusunan Instrumen v v     
3 Penyusunan Skenario 

Pembelajaran 
 v     

4 Permohonan ijin v      
5 Uji coba Instrumen  v     
6 Pengumpulan Data   v    
7 Analisa Data    v v v 
8 Penyusunan Laporan     v v 
9 Konsultasi v v v v v v 

10 Finalisasi      v 
 

 

B. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi-experimental 

research) dengan alasan tidak mungkin selama penelitian, dapat mengontrol 

atau memanipulasi semua variabel yang relevan, kecuali beberapa dari 

variabel-variabel yang diteliti. Hal ini sependapat dengan Budiyono (2003:82) 

bahwa “Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh 

informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang merupakan 

perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 
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sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 

atau memanipulasi semua variabel yang relevan”.  

2.  Rancangan Penelitian 

Penelitian menggunakan rancangan faktorial 2x3 yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Rancangan penelitian 

                          B 

       A 

Kemampuan awal 

Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

Senam otak (Brain Gym) (A1) (AB)11 (AB)12 (AB)13 

Konvensional (A2) (AB)21 (AB)22 (AB)23 

Keterangan : 

A. Model Pembelajaran 

A 1  : Pembelajaran yang diawali dengan senam otak 

A 2 : Pembelajaran konvensional 

B. Kemampuan Awal Siswa  

B 1  : Kemampuan awal tinggi 

B 2 : Kemampuan awal sedang 

B 3 : Kemampuan awal rendah.  

(AB) 11  :  kelompok siswa yang kemampuan awal tinggi diberi perlakuan 

               senam otak 

(AB) 12   :  kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

                diberi  perlakuan senam otak 
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(AB) 13   :  kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

                diberi perlakuan senam otak. 

(AB) 21   :  kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi   

                diberi perlakuan pembelajaran konvensional  

(AB)22   : kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang  

                diberi   perlakuan pembelajaran konvensional 

(AB) 23  : kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah  

  diberi perlakuan tanpa senam otak. 

 

3. Pelaksanaan eksperimen 

Sebelum diberi perlakuan, terlebih dulu peneliti akan mengecek 

keadaan kemampuan awal dari sampel penelitian yang akan diberi perlakuan 

baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kemampuan awal kedua kelompok tersebut dalam 

keadaan seimbang. Data yang digunakan adalah tes tentang materi di SMP. 

Pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan khusus yaitu pembelajaran 

yang di awali dengan senam otak (brain gym), sedangkan pada kelompok 

kontrol pembelajarannya dengan pembelajaran konvensional. 

Pada akhir eksperimen kedua kelompok tersebut diukur kembali 

dengan soal tes prestasi matematika pokok bahasan staistika SMA kelas XI. 

Hasil pengukuran tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan tabel uji 

statistik yang digunakan. 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI (sebelas) SMA Negeri di 

Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit tahun pelajaran 2009 / 2010. 

Banyaknya SMA se-Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit adalah 10 SMA 

Negeri. Adapun 10 SMA Negeri tersebut adalah sebagai berikut: 

1. SMA Negeri 1 Sampit 

2. SMA Negeri 2 Sampit  

3. SMA Negeri 3 Sampit 

4. SMA Negeri 4 Sampit 

5. SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan 

6. SMA Negeri 1 Mentaya hilir Utara 

7. SMA Negeri Kota Besi 

8.  SMA Negeri 1 Sungai Paring 

9. SMA Negeri 1 Parenggean 

10. SMA Negeri 1 Kuala Kuayan 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Suharsimi Arikunto (2002: 108) menyatakan bahwa ”sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Hasil penelitian pada sampel ini 

akan digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang 

ada.  
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Dalam penelitian ini menggunakan dua tahap pengambilan sampel. 

Tahap pertama dengan menggunakan teknik stratified random sampling dalam 

menentukan SMA manakah yang akan dijadikan sampel.  

Dalam pengambilan sampel, populasi dibedakan menjadi dua tingkatan 

(strata) yaitu SMA yang tergolong Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) 

dan SMA bukan Rintisan Sekolah Standar Nasional (non RSSN).  Peneliti 

memilih secara acak 2 (dua) SMA Negeri : SMA Negeri 1 Mentaya Hilir 

Selatan dan SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. 

Tahap kedua, peneliti melakukan cluster random sampling,  

(Donal Ary terjemahan Arief Furchan, 1982: 196) dari kluster-kluster yang 

ada, dengan mengambil secara acak masing-masing 2 (dua) kelas, satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Sebagai variabel bebas adalah Model Pembelajaran yang terdiri 

dari senam otak (brain gym) dan kemampuan awal siswa, sedangkan variabel 

terikatnya adalah  tes prestasi matematika siswa. 

1. Variabel Bebas 

a. Model Pembelajaran 

1) Definisi operasional 

Model Pembelajaran adalah suatu prosedur dalam proses pembelajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini terdapat 
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dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran yang diawali 

senam otak (A1) dan model pembelajaran konvensional (A 2 ).  

.2) Indikator 

a) kelompok eksperimen pada pembelajarannya diawali dengan 

senam otak  

b) kelompok kontrol diberikan pembelajaran konvensional. 

3) Skala pengukuran 

Skala pengukurannya adalah skala nominal 

4) Simbol 

A1 :  kelompok eksperimen 

A 2 : kelompok kontrol 

b. Kemampuan Awal 

1) Definisi operasional 

Kemampuan awal siswa pada penelitian ini adalah kemampuan 

matematika yang berkaitan dengan materi prasyarat untuk mempelajari 

materi statistika di SMA, materi prasyaratnya adalah pokok bahasan 

statistika SMP. Kemampuan awal di sini dibedakan menjadi tiga 

kelompok yakni : kemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang 

dan kemampuan awal rendah.  

2) Indikator 

 Untuk mengukur kemampuan awal adalah skor tes kemampuan awal. 

Yang dibedakan menjadi : 

a) Kemampuan awal tinggi yang disimbolkan dengan B1 
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b) Kemampuan awal sedang yang disimbolkan dengan B2 

c) Kemampuan awal rendah yang disimbolkan dengan B3 

3) Skala Pengukuran 

 Skala pengukurannya adalah skala interval, kemudian diubah ke dalam 

skala ordinal yang terdiri dari 3 kategori, yaitu : 

a) Kemampuan awal tinggi, jika skor ( sXX 5,0)   

b) Kemampuan awalsedang, jika skor sXXskorsX 5,0)(5,0   

c) Kemampuan awal rendah, jika skor (X) sX 5,0  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah prestasi belajar matematika. 

a. Definisi operasional 

Prestasi belajar matematika adalah prestasi belajar yang diperoleh siswa  

setalah melalui proses belajar mengajar matematika.  

b. Indikator 

Nilai tes hasil belajar matematika pokok bahasan Statistika SMA kelas XI. 

c. Skala pangukuran  

Skala pengukurannya adalah skala interval. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada dua 

macam, yaitu metode dokumentasi dan metode tes. 
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1.  Metode Dokumentasi 

Menurut Budiyono (2003: 54), metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang ada. 

Metode dokumentasi yang digunakan adalah nama-nama siswa dan nama-

nama sekolah yang dipakai sebagai  populasi dan sampel pada penelitian 

ini. 

2.   Metode tes 

Budiyono (2003: 54) mengatakan bahwa ”Metode tes adalah cara 

mengumpulkan data yang mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan 

atau suruhan-suruhan kepada subjek penelitian”. 

Tes yang dilaksanakan pada penelitian ini terdiri dari tes kemampuan awal 

dan tes prestasi matematika pokok bahasan statistika. 

a. Tes kemampuan awal 

Tes kemampuan awal pada penelitian ini adalah kemampuan awal atau 

yang sudah dikuasai siswa sebelum mempelajari materi statistika di 

SMA. Adapun tes kemampuan awal yang digunakan pada penelitian 

ini adalah materi statistika SMP, yang terdiri dari 30 soal pilihan 

ganda. 

b. Tes prestasi pada penelitian ini adalah tes prestasi matematika pada 

pokok bahasan statistika SMA kelas XI. Banyaknya soal 30 soal 

pilihan ganda. 

c. Prosedur penyusunan tes kemampuan awal maupun tes prestasi adalah 

sebagai berikut: 
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1) Penyusunan kisi-kisi 

2) Penyusunan butir soal 

3) Penyusunan pedoman penskoran 

 

F.  Instrumen Penelitian 

  Untuk mendapatkan soal tes yang sahih dan mempunyai keandalan tinggi 

(validitas dan reliabilitas), maka sebelum eksperimen yang sebenarnya 

dilaksanakan perlu terlebih dahulu dilaksanakan uji coba terhadap instrumen 

yang akan dipakai dalam penelitian. (Donald Ary, 1982) 

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai uji validitas isi dan uji 

reliabilitas. 

1. Validitas isi 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji validitas isi 

adalah: membuat kisi-kisi butir tes, menyusun soal-soal butir tes, 

kemudian menelaah butir tes. Budiyono (2003:59) menyatakan ” untuk 

menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas yang tinggi, yang 

biasanya dilakukan adalah melalui expert judgement (penilaian yang 

dilakukan oleh para pakar)”. Langkah berikutnya, para penilai menilai 

apakah masing-masing butir tes yang telah disusun cocok atau relevan 

dengan kisi-kisi yang ditentukan. 

 Lebih lanjut lagi tentang langkah-langkah menvalidasi isi butir soal 

menurut Budiyono (2003:59) adalah, penilai menilai apakah kisi-kisi yang 

dibuat oleh pengembang tes telah menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi 
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telah mewakili isi (substansi) yang akan diukur. Dalam penellitian ini  

validasi isi dilakukan oleh para pakar yaitu Koordinator dan Guru 

Pemandu MGMP Matematika SMA. 

 Dalam penelitian ini suatu butir dikatakan vallid jika validator 

setuju dengan semua kriteria penelaahan yang dibuat oleh peneliti. 

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang 

relatif sama pada saat dilakukan pengukuran lagi pada objek yang berbeda 

dan waktu yang berlainan. Dalam penelitian ini tes prestasi belajar 

matematika yang digunakan adalah pilihan ganda, jadi untuk menghitung 

indeks reliabilitas tes digunakan rumus dari Kuder-Richardson (KR-20), 

yaitu : 

r11 = 







1n
n










 
2

2

t

iit

s
qps

 

Keterangan : 

r11  = indeks reliabilitas instrumen 

n     = banyaknya butir instrumen 

p i    = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir ke i 

q i    = proporsi subjek yang menjawab salah pada butir ke-i (qi = 1-pi) 

st
2     = variansi total 

Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan reliabel jika r11>0,7 

(Budiyono, 2003:69  
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c. Derajat Kesukaran Butir Soal 

Derajat kesukaran butir soal pada penelitian ini dilakukan dengan 

melihat indeks kesukaran item / butir soal yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu : 

N
N

P p  

Dimana : 

P = Proportion = proporsi = angka indeks kesukaran item 

NP = Banyaknya peserta tes yang dapat menjawab benar pada butir soal 

yang bersangkutan 

N = Jumlah peserta tes / testee 

     (Anas Sudijono, 1998:372) 

Sedangkan cara memberikan penafsiran (interpretasi) terhadap 

angka indeks kesukaran item, Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen 

dalam Anas Sudijono (1998:372) mengemukakan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Interpretasi Indeks Kesukaran Soal (P) 

Besarnya P Interpretasi 

< 0,30 

0,30 70,0 P  

> 0,70 

Sukar 

Cukup 

Mudah 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxii 
 

d. Daya Pembeda Butir Soal 

Untuk mengetahui daya pembeda dari tiap butir soal pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung besar kecilnya angka 

indeks diskriminan / pembeda butir soal, yaitu dengan menggunakan 

rumus : 

D = PA – PB   

Dengan : 

D      = Angka indeks diskriminan item (Discriminatory Power) 

PA   = Proporsi testee kelompok atas yang dapat menjawab   benar item 

yang dimaksud, dengan rumus : 

   PA = 
A

A

J
B

 

 Dengan : 

        BA   = Proporsi testee kelompok atas yang menjawab benar pada butir 

                    soal yang dimaksud 

           JA        = Jumlah testee kelompok atas 

PB     =  Proporsi testee kelompok bawah yang dapat menjawab benar item            

yang dimaksud, dengan rumus: 

 
B

B
LB J

BPP   

Dengan : 

BB = Banyaknya testee kelompok bawah yang menjawab benar pada 

          butir  soal yang dimaksud 

JB = Jumlah testee kelompok bawah 
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                     (Anas Sudijono, 1998:390) 

Sedangkan klasifikasi besarnya angka indeks diskriminasi item adalah 

sebagai berikut : 

 Tabel 3.4 Interpretasi Daya Beda Soal (D) 

Besarnya D Klasifikasi 

Negatif 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Jelek Sekali (JS) 

Jelek (J) 

Cukup (C) 

Baik (B) 

Baik Sekali (BS) 

 

Kriteria soal yang dipakai dalam penelitian ini  adalah cukup, baik,  baik 

sekali atau (D   0,21). 

G. Teknik Analisa Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian 

ini, untuk uji normalitas digunakan metode Lilliefors. Adapun prosedur 

ujinya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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2) Tingkat siknifikansi : 

05,0  

3) Stastik uji 

L = maks )()( ii zSzF   

Dengan : 

F(zi) = P(z iz ) 

z  ~  N(0,1) 

S(zi) = Proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi 

z i  = 
s

XX i   

Dengan: 

Xi = nilai sampel 

zi = skor standar untuk Xi 

s = standar deviasi sampel 

X  = rataan sampel 

4) Daerah Kritik 

DK =  {L | L > Lα; n } 

L > Lα; n yang diperoleh dari tabel Lilliefors pada tingkat signifikan α 

dan derajat kebebasan n (ukuran sampel). 

5) Keputusan Uji  

H0 ditolak jika L DK  atau H0 diterima jika L DK . 

     (Budiyono, 2004:170) 
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b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dalam penellitian ini, uji 

homogenitasnya menggunakan metode Bartlett dengan statistik uji chi 

kuadrat. Adapun prosedur ujinya adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : 22
2

2
1 ..... k   (populasi – populasi homogen) 

H1 : tidak semua variansi sama (populasi – populasi tidak homogen) 

2) Tingkat signifikansi  

05,0  

3) Statistik uji 

 22 loglog(303,2
jj sfRKGf

c
 ) 

Dengan : 

2 ~ 2 (k – 1) 

k = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j 

fj = n j - 1 = derajat kebebasan untuk s 2
j ; j = 1, 2, ..., k; 

f = N – k = 


k

j
jf

1
= derajat kebebasan untuk RKG  

c = 1 + ;11
)1(3

1












  ffk j
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RGK = rataan kuadrat galat = 



j

j

f
SS

 

SS j  = 
    2

2
2 1 jj

j

j
j sn

n
X

X    

4) Daerah Kritik 

DK =  1;
222

 k  

Untuk beberapa   dan (k-1), nilai 1;
2

k  dapat dilihat pada tabel nilai 

chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1). 

 5)   Keputusan Uji 

  Jika H 0  ditolak jika DK2  atau H 0 diterima jika 2   DK 

                   (Budiyono, 2004: 176) 

2. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol) dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rataan yanng berarti atau tidak dari kedua sampel penelitian. Untuk 

keperluan tersebut digunakan uji t. Prasyarat untuk dapat menggunakan uji t 

adalah normal dan homogen. Prosedur uji t sebagai berikut : 

a. Hipotesis 

H0 : 21    (kedua kelompok berasal dari dua populasi yang 

berkemampuan awal sama) 

H1 : 21    (kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang 

         berkemampuan awal sama) 
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b. Tingkat signifikansi: 05,0  

c. Statistik uji 

t =  

21

021

11
nn

s

dXX

p 

 ~ (n1 + n2 – 2) 

2
)1()1(

21

2
22

2
112





nn

snsns p ; 
2

)1()1(

21

2
22

2
11






nn
snsn

s p  

t = t hitung ;  

1X = rata-rata nilai matematika pada kelompok eksperimen 

2X = rata-rata nilai matematika pada kelompok kontrol 

s 2
1 = variansi kelompok eksperimen 

s 2
2 = variansi kelompok kontrol 

n1 = jumlah siswa kelompok eksperimen 

n2 = jumlah siswa kelompok kontrol 

d. Daerah kritik 

DK = { t | t < -t


 ,
2

 atau t > t


 ,
2

}  

e. Keputusan uji 

 H0 ditolak jika t  DK atau H0 diterima jika t DK 

        (Budiyono, 2004: 159) 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Tahap 1 (Uji Anava Dua Jalan Sel Tak Sama) 

Hipotesis penelitian diuji dengan teknik analisis variansi dua jalan 2 x 3 

dengan sel tak sama dengan model sebagai berikut : 
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   ijk   = ijkijji   )(  

Dengan : 

ijk  = data amatan ke k pada baris ke i dan kolom ke j 

  = rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean) 

 i = efek baris ke i pada variabel terikat 

 j = efek kolom ke j pada variabel terikat 

)( ij = kombinasi efek baris ke- i dan kolom ke- j pada variabel terikat 

 ijk  = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya   yang 

berdistribusi normal dengan rataan 0.   ijk ~ N(0, 1) 

i = 1, 2 dengan  1 = pembelajaran yang di mulai dengan senam otak. 

  2 = pembelajaran konvensional. 

j = 1, 2, 3 dengan 1 = kemampuan awal tinggi 

  2 = kemampuan awal sedang 

  3 = kemampuan awal rendah 

      (Budiyono 2004:228) 

1) Hipotesis 

 H0A :  i = 0 untuk setiap i = 1, 2, ..., p (tidak ada perbedaan efek 

antara baris terhadap variabel terikat) 

H1A : paling sedikit ada satu  i yang tidak nol. 

    (ada perbedaan efek antara baris terhadap variabel terikat) 

H0B :  j = 0 untuk setiap j = 1, 2, ..., q (tidak ada perbedaan efek 

antara kolom terhadap variabel terikat) 
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H1B : paling sedikit ada satu  j yang tidak nol (ada perbedaan efek 

antara kolom terhadap variabel terikat) 

H0AB : )( ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, ..., p dan j = 1, 2, ..., q (tidak 

ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB : paling sedikit ada satu )( ij yang tidak nol (ada interaksi 

baris dan kolom terhadap variabel terikat). 

2) Komputasi 

a) Notasi dan Tata Letak Data 

Tabel 3.6 Data amatan, rataan, dan jumlah kuadrat deviasi 

 

 

 

Model pembelajaran 

 

 

Kemampuan Awal Siswa 

 

b1 

 

b2 

 

b3 

 

 

Senam otak 

a1 

 
 
 
 
 
 
Konvensional 

 
a2 

SS
C

X

X

X

n

2


 

n11 

 11X  

11X  

 2
11X  

C11 

SS11 

n12 

 12X  

12X  

 2
12X  

C12 

SS12 

n13 

 13X  

13X  

 2
13X  

C13 

SS13 

SS
C

X

X

X

n

2



 

n21 

 21X  

21X  

 2
21X  

C21 

SS11 

n22 

 22X  

22X  

 2
22X  

C22 

SS22 

n23 

 23X  

23X  

 2
23X  

C23 

SS23 
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Dengan : Cij = 
 

  ijijij
ij

ij CXSS
n
X 2

2

;  

Tabel 3.6 Rataan dan Jumlah rataan 

                 Faktor B 

Faktor A 
B1 B2 B3 Total 

A1 X 11  12X  13X  A1 

A2 21X  22X  23X  A2 

Total B1 B2 B3 G 

 

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut :  

nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 


ij ijn

pq
1

 

N = 
ji

ijn
,

= banyaknya seluruh data amatan 

SSij  = 
 










k ijk

k
ijk

ijk n

X
X

2

2 = jumlah kuadrat deviasi data amatan 

pada sel ij 

ijAB  = ijX  = rataan pada sel ij 

Ai = 
j

ijAB = jumlah rataan pada baris ke- i 

Bj = 
i

ijAB = jumlah rataan pada kolom ke- j 
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G = 
ji

ijAB
,

= jumlah rataan semua sel 

b) Komponen jumlah kuadrat 

didefinisikan 

(1) = 
pq
G 2

 (4 )= 
j

j

p
B 2

 

(2) =
ji

ijSS
,

 (5) = 
ji

ijAB
,

2
 

(3) = 
i

i

q
A2

 

c) Jumlah Kuadrat (JK) 

 JKA = hn  )1()3(   

 JKB = hn  )1()4(   

 JKAB = hn  )4()3()5()1(   

 JKG  = (2) 

 JKA = JKA + JKB + JKAB + JKG 

d) Derajat kebebasan (dk) 

 dkA = p – 1 dkB  = q – 1 

 dkAB = (p – 1)(q – 1) dkG  = N – pq 

 dkT = N – 1 

e) Rataan Kuadrat (RK) 

 RKA = 
dkA
JKA  RKB  = 

dkB
JKB  

 RKAB = 
dkAB
JKAB  RKG  = 

dkG
JKG  
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3) Statistik uji 

 Statistik uji variasi dua jalan dengan sel tak sama adalah : 

a) Untuk H0A adalah FA = 
RKG
RKA  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan 

N-pq 

b)   Untuk H0B adalah FB = 
RKG
RKB  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan 

N-pq 

c) Untuk H0AB adalah FAB = 
RKG
RKAB  yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan  

 (p – 1)(q – 1) dan N – pq 

4) Daerah Kritik 

Untuk masing-masing nilai F di atas daerah kritiknya adalah : 

a) Daerah kritik untuk FA adalah DK = {FA  |  FA > Fα, p-1, N-pq} 

b) Daerah kritik untuk FB adalah DK = {FB | FB > Fα, q-1, N-pq} 

c) Daerah kritik untuk FAB adalah DK = {FAB | FAB > Fα, (p-1)(q-1), N-pq} 

5) Keputusan uji 

 H0 ditolak bila Fobs  DK 

6) Rangkuman analisis variansi 
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  Tabel 3.6  Rangkuman Analisis Variansi 

Sumber JK dk RK Fobs Fα 

Baris 

Kolom 

Interaksi 

AB 

Galat (G) 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

 

p – 1 

q – 1 

(p – 1)(q – 1) 

N - pq 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

FA 

FB 

FAB 

- 

F* 

F* 

F* 

 

Total JKT N - 1 - - - 

    (Budiyono, 2004:213) 

b. Tahap 2 (Uji Komparasi Ganda) 

  Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap 

pasangan kolom dan setiap pasangan sel dilakukan uji komparasi ganda 

dengan menggunakan metode Scheffe. 

  Uji komperasi ganda dilakukan apabila H0 diolak dan variabel 

bebas dari H0 yang ditolak tersebut terdiri atas tiga kategori. Jika H0 

ditolak tetapi variabel bebas dari H0 yang ditolak tersebut terdiri atas dua 

kategori untuk melihat perbedaan pengaruh antara kedua kategori 

mengikuti perbedaan reratanya. Uji komparasi juga perlu dilakukan 

apabila terdapat interaksi antara kedua variabel bebas. 

1) Identifikasi semua pasangan komparasi yang ada 

2) Menentukan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi 

3) Menentukan tingkat signifikansi 
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4) Mencari harga statistik uji F antara lain : 

a). Komparasi Rataan antar kolom 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

  
 















ji

2
ji

j-i

n
1

n
1RKG

X-X
F  

 Dengan : 

 Fi-j = nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

 iX  = rataan pada kolom ke-i 

 jX = rataan pada kolom ke-j 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi. 

ni = ukuran sampel baris ke-i 

nj = ukuran sampel baris ke-j 

 DK = {F pqNpFqF  ,1;)1(  } 

b). Komparasi Rataan Antar Sel pada Kolom yang sama 

 Uji Scheffe untuk komparasi rataan antara kolom yang sama adalah 

: 

 Fij - kj = 
 
















kjij

kjij

nn
RKG

XX

11

2

 

 Dengan  

 Fij - jk = nilai Fobs pada perbandingan rataan pada sel ij dan rataan 

       pada sel kj 

 ijX  = rataan pada sel ij 
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 kjX  = rataan pada sel kj 

 RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

 nij  = ukuran sel ij 

 nkj  = ukuran sel kj 

 sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah  

 DK = {F F>(pq – 1)F },1; pqNpq   

c).  Komparasi Rataan Antar Sel pada Baris  yang Sama 

 Uji Scheffe untuk komparasi rataan antara sel pada baris yang 

sama adalah : 

 Fij-ik  =   















ikij

ikij

nn
RKG

XX
11

2

 

  Dengan  

 Fij-ik   = nilai Fobs pada perbandingan rataan pada sel ij dan rataan      

pada sel ik  

 ijX .  = rataan pada sel ij 

 ikX  = rataan pada sel ik 

 RKG = rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

 nij  = ukuran sel ij 

 nik  = ukuran sel ik 

 sedangkan daerah untuk uji ini adalah  
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 DK =  {F F>(pq – 1)F },1; pqNpq   

5) Menentukan keputusan uji untuk setiap pasangan komparasi rerata 

6) Menyusun rangkuman analisis 

     (Budiyono, 2004:213-215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV ini akan disajikan tentang hasil penelitian. Adapun hasil 

penelitian yang akan disajikan adalah hasil uji coba instrumen, deskripsi data, 

pengujian syarat analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

A. Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian yang berupa tes hasil belajar matematika pokok 

bahasan statistika, sebelum digunakan untuk pengambilan data terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas isi (untuk tes kemampuan awal dan tes prestasi), kemudian 

diujicobakan kepada 118 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan  

yang selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dan analisis butir soal. 

Dari uji validitas isi diperoleh hasil bahwa berdasarkan penelitian dari 

konsultan MGMP matematika Kotawaringin Timur yaitu penilaian dari guru 

senior matematika Joko Purwanto, S. Pd  manyatakan validitas isi dari instrumen 

penelitian yang berupa tes kemampuan awal sebesar 30 soal pilihan ganda dan tes 

prestasi matematika pokok bahasan statistika berbentuk pilihan ganda sejumlah 35 

butir soal telah dipenuhi karena adanya kesesuaian antara kisi-kisi yang dibuat 

(Lampiran 3) dengan butir soal yang dipakai (Lampiran 4). 

Uji coba instrumen dikenakan pada tes prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan statistika. Pada uji coba tes prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan statistika diuji reliabilitas, indeks kesukaran dan daya beda. Untuk 

uji reliabilitas diperoleh indeks reliabilitas pada kemampuan awal 0,830 
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sedangkan pada tes prestasi belajar sebesar 0,813 yang berarti bahwa instrumen 

tes prestasi belajar matematika dianggap tinggi. Sedangkan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran pada soal tes prestasi belajar digunakan indeks kesukaran. 

Berdasarkan indeks kesukaran dapat dilihat bahwa semua soal dianggap baik 

karena mempunyai indeks kesukaran antara 0,30 – 0,70. Untuk soal yang 

dianggap tidak efektif untuk digunakan dalam tes dapat dilihat dari indeks daya 

beda. Berdasarkan indeks daya beda, tampak bahwa item nomor 6, 12, 17, 30 dan 

34 pada prestasi belajar tidak efektif digunakan dalam tes, karena mempunyai 

indeks daya beda dibawah 0,20. Jadi jumlah soal yang dapat digunakan ada 30. 

Jadi item yang indeks daya bedanya kecil dibuang, sebab pada soal-soal yang lain 

indikator yang diperlukan untuk tes prestasi sudah terwakili. Untuk perhitungan 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 dan 14. 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari eksperimen ini adalah data hasil tes prestasi 

belajar matematika. Sampel untuk kelompok eksperimen adalah siswa kelas XI 

program IPA SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan dengan jumlah total 72 siswa. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol adalah siswa kelas XI program IPA SMA 

Negeri 1 Mentaya Hilir Utara dengan jumlah 70 siswa. Adapun gambaran tiap 

data dapat dilihat pada deskripsi data masing-masing variabel sebagai berikut:  

1. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan 

menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data hasil 

tes prestasi belajar statistika diperoleh sebanyak  (N) = 142 dengan nilai data 
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terendah (XR) = 50, data tertinggi (XT) = 87, sedangkan rata-rata ( )(X 68, 

3803, median (Me) =70, modus (Mo) = 67, standart deviasi (s) = 8,8058. 

penyajian data secara bergolong ke dalam interval kelas dengan range (R) = 

37,  banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N = 8,10   8, lebar kelas (1) = 
k
R  = 4,63. 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran  23. 
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Keterangan:  

  = Kelompok eksperimen 

           = Kelompok kontrol         

Gambar 4.1 Histogram 

Data Pretasi Belajar (Kelompok Eksperimen dan Kontrol) 

 

2. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika pada 

Kelompok Eksperimen, Pembelajaran yang diawali dengan Senam 

Otak (Brain Gym) 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan 

menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data hasil 
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tes prestasi belajar statistika pada kelompok eksperimen diperoleh sebanyak 

(N) = 72 dengan nilai terendah (XR) = 50, dan data tertinggi (XT) = 87., 

sedangkan rata-rata )(X  71, 7222, median (Me) = 73, modus (Mo) = 77, 

standart deviasi (s) = 8,2892, penyajian data secara bergolong ke dalam 

interval kelas dengan range (R) = 37. banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N = 7,13  

  7,  lebar kelas (1) = 
k
R  = 5,29. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam 

Lampiran 21. 
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Gambar 4.2 Histogram 

Data Pretasi Belajar Kelompok Eksperimen 

 

 

3. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika pada 

Kelompok Kontrol (Pembelajaran konvensional) 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan 

menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data hasil 

tes prestasi belajar statistika pada kelompok eksperimen diperoleh sebanyak 
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(N) = 70 dengan nilai terendah (XR) = 50, dan data tertinggi (XT) = 80, 

sedangkan rata-rata )(X  64, 9429, median (Me) = 67, modus (Mo) = 67, 

standart deviasi (s) = 8,0070, penyajian data secara bergolong ke dalam 

interval kelas dengan range (R) = 30 banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N = 7,09 

  7,00, lebar kelas (1) = 
k
R  = 4,29. Perhitungan selengkapnya disajikan 

dalam Lampiran 22. 
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Gambar 4.3 Histogram 

     Data Pretasi Belajar Kelompok Kontrol 

 

4. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika pada Siswa 

yang Mempunyai Kemampuan Awal Tinggi  

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan 

dengan menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Data hasil tes prestasi belajar statistika pada kelompok eksperimen diperoleh 

sebanyak (N) = 60 dengan nilai terendah (XR) = 50, dan data tertinggi  
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(XT) = 87, sedangkan rata-rata )(X 72,2833, median (Me) = 73, modus 

(Mo) = 77, standart deviasi (s) = 7, 4290, penyajian data secara bergolong ke 

dalam interval kelas dengan range (R) = 37 banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N 

= 6,87   7, lebar kelas (1) = 
k
R  = 5,29. Perhitungan selengkapnya disajikan 

dalam Lampiran 24. 
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Gambar 4.4 Histogram 

Data Pretasi Belajar Siswa yang Mempunyai Kemampuan Awal Tinggi 

 

5. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika pada Siswa 

yang Mempunyai Kemampuan Awal Sedang 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan 

dengan menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
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Data hasil tes prestasi belajar statistika pada kelompok eksperimen diperoleh 

sebanyak (N) = 39 dengan nilai terendah (XR) = 53, dan data tertinggi 

 (XT) = 87, sedangkan rata-rata )(X 68, 5897, median (Me) = 70, modus 

(Mo) = 67,  standart deviasi (s) = 7, 8261, penyajian data secara bergolong 

ke dalam interval kelas dengan range (R) = 34, banyak kelas (k) = 1 + 3,3 

log N = 6,25   7,00, lebar kelas (1) = 
k
R  = 4,86. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 25. 
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Gambar 4.5 Histogram 

Data Pretasi Belajar Siswa yang Mempunyai Kemampuan Awal Sedang 

 

6. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Pokok Bahasan Statistika pada Siswa 

yang Mempunyai Kemampuan Awal Rendah 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan 

dengan menggunakan soal tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
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Data hasil tes prestasi belajar statistika pada kelompok eksperimen diperoleh 

sebanyak (N) = 43 dengan nilai terendah (XR) = 50, dan data tertinggi  

(XT) = 80, sedangkan rata-rata )(X 62, 7442, median (Me) = 63, modus 

(Mo) = 57, standart deviasi (s) = 8, 5470, penyajian data secara bergolong ke 

dalam interval kelas dengan range (R) = 30, banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N 

= 6,39   7,00, lebar kelas (1) = 
k
R  = 4,29. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 26. 
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Gambar 4.6 Histogram 

Data Prestasi Belajar Siswa yang Mempunyai Kemampuan Awal Rendah 

 

B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan (uji beda rata-rata) dilakukan untuk mengetahui apakah 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak, 

sebelum masing-masing mendapat perlakuan. Dengan kata lain statistik uji ini 
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dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaaan mean yang berarti 

(signifikan) dari dua sampel yang independen. Data yang dipakai adalah data 

kemampuan awal. Statistik uji yang digunakan adalah uji t. 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 0,382 dimana ini masuk dalam 

kriteria bahwa H0 diterima dengan DK = {t t < -t
v:

2
  atau t > t

v:
2
 } dimana  

DK = {t t < -1,98  atau t > 1,98}, sehingga diperoleh t DK. Dengan demikian 

rata-rata antara kedua kelompok data dapat dikatakan seimbang pada taraf 

signifikan 0,05. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 31. 

Uji normalitas untuk prasyarat uji keseimbangan mencakup uji untuk 

prestasi belajar dari: 

1. Kelompok siswa untuk eksperimen  

Dari hasil perhitungan dengan jumlah 72 siswa, diperoleh Lhitung = 0,0758,  

sedangkan harga Ltabel =0,1044.  Hasil uji normalitas tampak bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

tampak pada harga semua Lhitung < harga Ltabel. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 32. 

2. Kelompok siswa untuk kontrol  

Dari hasil perhitungan dengan jumlah 70 siswa, diperoleh Lhitung = 0,0869,  

sedangkan harga Ltabel = 0,1059.  Hasil uji normalitas tampak bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

tampak pada harga semua Lhitung < harga Ltabel. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 33. 
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Uji homogenitas untuk prasyarat uji keseimbangan dengan pendekatan 

Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat, diperoleh hitung
2 = 0,083 < tabel

2  

= 3,841, sehingga H0 tidak ditolak atau diterima, pada taraf signifikansi 0,05; 

berarti varian-variannya homogen. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam 

Lampiran 34. 

2. Uji Persyaratan Analisis 

 Uji persyaratan analisa meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas menggunakan uji lillifors dan uji homogenitas menggunakan 

metode bartlett dengan statistik uji chi kuadrat. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas nilai prestasi belajar statistika mencakup uji untuk prestasi 

belajar dari:  

1. Kelompok siswa pembelajarannya diawali dengan senam otak. 

2. Kelompok siswa yang pembelajarannya tanpa menggunakan senam otak 

3. Kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

4. Kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

5. Kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

Rangkuman hasil uji normalitas disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel  4.1  Rangkuman Uji Normalitas Nilai Prestasi Belajar Statistika 

dengan Uji   Lilliefors 
 

 

No 

 

 

 

Kelompok 

 
 

 

Lhitung 

 

Banyak 

data 

 

Ltabel 

 

Keputusan 

Uji 

 

Ket. 

1. Prestasi belajar 

statistika dengan 

senam otak  

0,0754 72 0,1044 Tidak 

ditolak 

Normal 

2 Prestasi belajar 

statistika tanpa 

senam otak 

0,1038 70 0,1059 Tidak 

ditolak 

Normal 

3 Prestasi belajar 

statistika dengan 

kemampuan awal 

tinggi 

0,0825 60 0,1144 Tidak 

ditolak 

Normal 

4 Prestasi belajar 

statistika dengan 

kemampuan awal 

sedang 

0,0953 39 0,1419 Tidak 

ditolak 

Normal 

5 Prestasi belajar 

statistika dengan 

kemampuan awal 

rendah 

0,1207 43 0,1351 Tidak 

ditolak 

Normal 

  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 35, 36, 37, 

38 dan 39.  Dari hasil uji normalitas tersebut, tampak bahwa data dari masing-
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masing variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hal ini terlihat 

pada harga semua Lhitung < Ltabel. 

b. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan variansi (homogenitas) prestasi belajar matematika terhadap 

pembelajaran yang diawali dengan senam otak dengan metode bartlett 

menggunakan uji chi kuadrat, diperoleh hitung
2  = 0,083, tabel

2 = 3,841 , 

sehingga H0 tidak ditolak pada taraf signifikansi 0,05 berarti varian-variannya 

homogen. Sedangkan uji kesamaan variansi (homogenitas) prestasi belajar 

matematika terhadap kemampuan awal pada pokok bahasan statistika dengan 

pendekatan Bartlett dengan statistik chi kuadrat, diperoleh  hitung
2  =0,974   

tabel
2 =5,991, sehingga H0 tidak ditolak pada taraf signifikansi 0,05 berarti 

varian-variannya homogen. Perhitungan selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 40 dan 41. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

 Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama dan 

taraf signifikan = 0,05, dapat dilihat pada tabel rangkuman data sel dan tabel 

rangkuman analisis variansi yang disajikan dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel  4.2 Rangkuman Data Sel 

 (B) 

Kemampuan Awal 

Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

 

 

Pembelajaran 

yang diawali 

dengan senam 

otak (A1) 

N 31 21 20 

 X  2365 1498 1301 

X  76,2903 71,3333 65,0500 

 2X  181471 107844 85937 

C 180426,61 106857,3333 84630,0500 

SS 1044,3871 986,6667 1306,9500 

 

 

Pembelajaran 

Konvensional 

(A2) 

N 29 18 23 

 X  1972 1177 1397 

X  68,0 65,3889 60,7391 

 2X  135278 77961 86415 

C 134096 76962,7222 84852,5652 

SS 1182 998,2778 1562,4348 

 

C = X  X ,  SS = 2X - C 
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Tabel 4.3  Rangkuman Analisis Variansi 

 

Sumber 

Variansi 

 

JK 
 

Db 

 

RK 

 

Fobs 

 

Ftabel 

 

Keputusan 
Uji 

Pembelajaran 

dengan senam 

otak (A) 

1305,8044 1 1305,8044 25,081 3,92 Di tolak 

Kemampuan 

Awal (B) 

1970,8246 2 985,4123 18,927 3,07 Di tolak 

Interaksi (AB) 91,1478 2 45,5739 0,875 3,07 Di terima 

 

Galat 

 

 

7080,7163 

 

136 
 
 

52,0641 
   

 

Total 
 

10448,4931 

 

141 
    

 

  Berdasarkan hasil analisis variansi seperti disajikan pada rangkuman di 

atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pada efek utama A (Pembelajaran dengan senam otak), mempunyai harga 

statistik uji FA = 25,081 dan F(0,05; 1; 136) = 3,92, ternyata FA > Ftabel dengan 

demikian H0A di tolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar siswa 

pada materi statistika ditinjau dari penggunaan pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak dengan pembelajaran konvensional. 

b. Pada kolom utama B (kemampuan awal), harga statistik uji FB = 18,927  
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dan F(0,05; 2; 136 = 3,07, ternyata FB > Ftabel dengan demikian H0B ditolak. Hal ini 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar matematika siswa 

pada materi Statistika ditinjau dari kemampuan awal siswa.  

c. Pada efek interaksi AB (Pembelajaran dengan senam otak dan kemampuan 

awal), statistik uji FAB = 0,875 dan F(0,05; 2; 136) = 3,07, ternyata FAB < Ftabel 

dengan demikian H0AB di terima. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi yang 

signifikan antara Pembelajaran dengan senam otak terhadap prestasi belajar 

matematika dan juga antara kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan statistika. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 42. 

4. Hasil Uji Komparasi Ganda 

a. Uji Scheffe untuk komparasi antar baris tidak perlu dilakukan, karena 

hanya ada dua baris, maka  untuk mengetahui perbedaan rerata antar dua 

baris cukup dilihat dari nilai rerata pada baris pertama maupun baris ke 

dua, kemudian dibandingkan mana yang lebih baik. Jadi tidak perlu uji 

komparasi ganda pada baris.  

b. Uji Scheffe. Untuk komparasi antar kolom hasilnya seperti pada tabel di 

bawah ini:  
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              Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda 

Komparasi Fhitung Ftabel Keputusan Uji P 

 B1  vs   B2 6,194 6,14 H0 ditolak < 0,05 

 B1  vs   B3 43,779 6,14 H0 ditolak < 0,05 

 B2  vs   B3 13,422 6,14 H0 ditolak < 0,05 

   

 Kesimpulan: 

1. Pada  B1  vs   B2, H0 ditolak maka kolom satu dengan kolom dua 

mempunyai rataan yang signifikan. 

2. Pada  B1  vs   B3, H0 ditolak maka kolom satu dan kolom tiga 

mempunyai beda rataan yang signifikan. 

3. Pada  B2  vs   B3, H0 ditolak maka kolom dua dan kolom tiga 

mempunyai beda rataan yang signifikan. 

  Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 30. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hipotesis Pertama (H0A) 

  Berdasarkan hasil analisis variansi dengan sel tidak sama diperoleh  

FA = 25,081 dan F(0,05; 1; 136) = 3,92, ini berarti bahwa FA merupakan 

anggota daerah kritik, FADK = {F 136;1;05,0FF  }=  92,3FF  

maka HOA ditolak. 

Karena ada dua baris, maka  untuk mengetahui perbedaan rataan 

antar dua baris cukup dilihat dari nilai rataan pada baris pertama 
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maupun baris kedua. Untuk rataan prestasi belajar matematika pada 

baris pertama adalah 70,8912 sedangkan rataan prestasi belajar 

matematika baris kedua adalah 64,7093 Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran yang diawali dengan senam otak menghasilkan prestasi 

belajar lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar matematika 

dengan model pembelajaran konvensional pada pokok bahasan 

statistika.   

2. Hipotesis  Kedua (H0B) 

Berdasarkan hasil analisis variansi dengan sel tidak sama diperoleh  

FB = 18,927 dan F(0,05; 2; 136 = 3,07, ternyata FB > Ftabel dengan demikian 

H0B di tolak.  

Karena ada tiga baris maka perlu dilanjutkan dengan uji Scheffe 

untuk komparasi antar kolom. Hasil uji Scheffe untuk komparasi antar 

kolom adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda 

Komparasi Fhitung Ftabel Keputusan Uji P 

 B1  vs   B2 6,194 6,14 H0 ditolak < 0,05 

 B1  vs   B3 43,779 6,14 H0 ditolak < 0,05 

 B2  vs   B3 13,422 6,14 H0 ditolak < 0,05 

       

   Keterangan: 

    B1 : rataan prestasi belajar siswa dengan kemampuan awal tinggi 

    B2 : rataan prestasi belajar siswa dengan kemampuan awal sedang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



civ 
 

 B3 : rataan prestasi belajar siswa dengan kemampuan awal  

rendah 

a. Pada  B1  vs   B2 , H0 ditolak, ini berarti bahwa rataan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan rataan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain model 

pembelajaran memberikan efek yang berbeda terhadap prestasi 

siswa yang berkemampuan tinggi dan sedang. Siswa-siswa yang 

berkemampuan awal tinggi mempunyai prestasi belajar matematika 

yang lebih baik dibanding dengan prestasi belajar pada siswa 

dengan kemampuan awal sedang pada pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak, maupun pada pembelajaran konvensional. 

  Terjadi persamaan antara hasil penelitian dan hipotesis. 

Pada hipotesis menyatakan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa dengan kemampuan awal tinggi lebih baik daripada siswa 

dengan kemampuan awal sedang. 

b. Pada  B1  vs   B3 , H0 ditolak, ini berarti bahwa rataan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan rataan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain Model 

pembelajaran memberikan efek yang berbeda terhadap prestasi 

siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Karena rataan 

marginal pada kolom satu adalah 72,1451 dan rataan marginal pada 
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kolom tiga adalah 62,894 maka dapat disimpulkan bahwa siswa-

siswa yang berkemampuan awal tinggi mempunyai prestasi belajar 

matematika yang lebih baik dibanding dengan prestasi belajar pada 

siswa dengan kemampuan awal rendah. Baik pada pembelajaran 

yang diawali dengan senam otak maupun pada pembelajaran 

konvensional. 

c. Pada  B2  vs   B3 , H0 ditolak, ini berarti bahwa rataan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang dan rataan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah 

mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain Model 

pembelajaran memberikan efek yang berbeda terhadap prestasi 

siswa yang berkemampuan sedang dan rendah. Karena rataan 

marginal pada kolom dua adalah 68,3609 dan rataan marginal pada 

kolom tiga adalah 62,894 maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

dengan kemampuan awal sedang mempunyai prestasi belajar 

matematika lebih baik dibandingkan pada siswa dengan 

kemampuan awal rendah. Baik pada pembelajaran pembelajaran 

yang diawali dengan senam otak maupun pada pembelajaran 

konvensional. 

3. Hipotesis Ketiga (H0AB) 

Dengan anava dua jalan sel tak sama diperoleh hasil sebagai 

berikut: statistik uji FAB = 0,875 dan F(0,05; 2; 136) = 3,07, ternyata  
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FAB < Ftabel dengan demikian H0AB di terima. Hal ini berarti tidak 

terdapat interaksi antara Pembelajaran dengan senam otak terhadap 

prestasi belajar matematika dan juga antara kemampuan awal terhadap 

prestasi belajar matematika pada pokok bahasan statistika 

a. Karena tidak ada interaksi maka karakteristik perbedaan rataan 

prestasi belajar antar sel dalam kolom yang sama, akan sama 

dengan karakteristik perbedaan rataan marginal barisnya. Secara 

marginal rataan prestasi belajar pada baris pertama adalah 70,8911 

dan pada baris kedua adalah 64,7093. Dengan demikian pada 

masing-masing kategori kemampuan awal (tinggi, sedang, dan 

rendah), penggunaan model pembelajaran yang diawali dengan 

senam otak menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 

baik dibanding dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

Perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan dari proses pelaksanaan kedua model pembelajaran 

dalam penelitian ini, tidak terdapat interaksi disebabkan karena 

tidak selamanya saat diberikan perlakuan keseluruhan subyek 

eksperimen dalam kondisi siap, serius, disiplin, tertib atau sehat. 

Justru dalam pelaksanaan penelitian yang selama 2 bulan, peneliti 

sering menemukan siswa yang kurang serius, tidak disiplin dan 

banyak mengeluh kepayahan atau malas-malasan melakukannya. 

Hal inilah yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian dan 
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keseriusan dari peneliti, sehingga tercipta forma berpikir dan 

bersikap yang benar-benar dapat mendukung penelitian.  

b. Karena karakteristik antar kolom juga konsisten maka berarti 

karakteristik perbedaan prestasi belajar antar sel dalam baris yang 

sama, akan sama juga dengan karakteristik perbedaan kolomnya. 

Berdasarkan pada pembahasan hipotesis  kedua maka dapat 

disimpulkan bahwa pada model pembelajaran yang diawali senam 

otak maupun konvensional, siswa dengan kemampuan awal tinggi 

mempunyai prestasi lebih baik. sedangkan siswa yang 

berkemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah 

mempunyai prestasi belajar yang juga lebih baik dibanding dengan 

pembelajaran konvensional.  
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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan : 

4. Prestasi belajar matematika siswa dengan pembelajaran yang diawali dengan 

senam otak (Brain Gym)  memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

5. a.  Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi lebih     baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang. 

b.  Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah 

c. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah. 

3.   Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran yang diawali dengan 

senam otak dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika 

pada pokok bahasan statistika, sehingga prestasi belajar matematika siswa 

dengan kemampuan awal tinggi, yang menggunakan model pembelajaran 

yang diawali dengan senam otak tetap lebih baik daripada prestasi belajar 
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matematika yang mempunyai kemampuan awal tinggi, pada model 

pembelajaran konvensional. Sedangkan prestasi belajar matematika siswa 

dengan kemampuan awal sedang, yang menggunakan model pembelajaran 

yang diawali dengan senam otak juga lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika yang mempunyai kemampuan awal sedang, pada model 

pembelajaran konvensional. Demikian juga pada siswa dengan kemampuan 

awal rendah, yang menggunakan model pembelajaran yang diawali dengan 

senam otak lebih baik daripada prestasi belajar matematika yang mempunyai 

kemampuan awalrendah, pada model pembelajaran konvensional. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa model pembelajaran yang 

diawali dengan senam otak pada pokok bahasan statistika menghasilkan prestasi 

lebih baik jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, sehingga 

model pembelajaran yang diawali dengan senam otak dapat dipakai sebagai salah 

satu alternatf guru matematika dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

Pembelajaran dengan senam otak membuat siswa lebih rileks dan tidak 

tegang dalam proses pembelajaran sehingga kerja otak kiri dan kanan berjalan 

optimal. 

Dari hasil penelitian ini, kemampuan awal ternyata juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini berarti bahwa kemampuan 
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awal juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan awal 

yang tinggi maka mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

 

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran bagi kepala sekolah  

a. Kepala sekolah sebaiknya menyarankan kepada guru matematika, agar 

dalam dapat memperoleh hasil yang optimal harus memilih model 

pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah menggunakan model 

pembelajaran yang diawali dengan senam otak. 

b. Agar proses pembelajaran matematika dengan menggunakan  model 

pembelajaran yang diawali dengan senam otak dapat berjalan dengan baik 

dan menghasilkan prestasi belajar yang optimal, sebaiknya kepala sekolah 

memfasilitasi guru-guru yang memang memperdalam model pembelajaran 

ini melalui pelatihan-pelatihan baik lokal maupun nasional bahkan 

internasional. 

c. Sebaiknya kepala sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran 
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matematika dengan menggunakan model pembelajaran yang diawali 

dengan senam otak, sehingga memperoleh hasil yang optimal. 

2. Saran bagi para guru 

a. Seorang guru hendaknya memperhatikan aspek-aspek penting yang dapat 

meningkatkan keberhasilan siswa dalam prestasi belajar, salah satunya 

adalah dengan senam otak. Oleh karena itu guru diharapkan dapat 

mengembangkan kreativitas guna inovasi dalam pembelajaran agar anak 

tidak bosan dan jenuh. 

b. Dalam menggunakan model pembelajaran yang diawali dengan senam 

otak, guru hendaknya mengadakan persiapan sebaik mungkin, agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

3. Saran bagi siswa 

Sebaiknya siswa-siswa mengikuti dengan aktif dan sungguh-sungguh jalannya 

senam otak dari awal sampai akhir, agar senam tersebut betul-betul terasa 

efeknya yakni mengoptimalkan kerja otak kanan dan otak kiri. 

4. Saran bagi para peneliti / calon peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam lingkup yang 

lebih luas. Penulis berharap, para peneliti dapat meneruskan atau 

mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel lain yang sejenis atau 

metode-metode pembelajaran lain yang lebih inovatif, sehingga dapat 

menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran matematika. 
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