
Lampiran 1 

Formulir Persetujuan Menjadi Responden Penelitian 

 

Kepada 

Yth Orang Tua Calon Responden  

Di tempat 

 

Responden Yang Saya Hormati, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program studi 

Diploma IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang akan melakukan penelitian tentang “Manfaat Brain Gym untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika (Tinjauan terhadap siswa kelas 3 

Sekolah Dasar 4 Karanganyar)”. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Manfaat Brain Gym 

(senam otak) untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika pada siswa kelas 3 

Sekolah Dasar. 

Bersama dengan ini saya mohon kesediaan bapak/ibu selaku orang tua 

anak untuk menandatangani lembaran persetujuan dan mengijinkan anak 

bapak/ibu untuk mengikuti prosedur penelitian yang akan dilakukan. Data yang 

diperoleh nantinya hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian. Atas 

kesediaannya dan kerjasama bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

Surakarta, 14 Mei 2011 

 

 

Bemmy Candra Kusuma 

 

 

 

 

 



SURAT PERSETUJUAN 

 

Setelah dijelaskan maksud penelitian, maka saya:  

Nama   : ___________________________ 

Pekerjaan   : ___________________________ 

Alamat   : ___________________________ 

Selaku orang tua dari: 

Nama   : ___________________________ 

Tempat Tanggal Lahir: ___________________________ 

Umur   : ___________________________ 

Alamat   : ___________________________ 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang  prosedur 

pelaksanaan dan segala resiko dalam  penelitian yang dilakukan oleh saudara 

Bemmy Candra Kusuma dengan judul “Manfaat Brain Gym untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Matematika (Tinjauan terhadap siswa kelas 3 Sekolah Dasar 4 

Karanganyar)”, maka dengan ini saya sebagai orang tua menyatakan: 

1. Memahami sepenuhnya maksud dan tujuan penelitian dan juga prosedur 

penelitian dan segala resikonya. 

2. Bersedia untuk mengijinkan anak kami untuk menjadi responden dan 

melaksanakan program penelitian selama penelitian itu berlangsung. 

3. Bersedia selama jalannya penelitian, anak kami tidak mengkonsumsi 

vitamin atau obat-obat perangsang otak lainnya. 

 

Surakarta, 14 Mei 2011 
 

Peneliti    Orang Tua Responden 

 

 

           Bemmy Candra Kusuma                                                      

 

 

 



 



Lampiran 3 

Soal Matematika Kelas 3 Sekolah Dasar Sebelum Brain Gym 

Petunjuk : 

1. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan soal! 

2. Tulislah nama dan no. absen pada kolom yang telah tersedia! 

3. Waktu 35 menit! 

4. Tanyakan pada penguji bila ada soal yang kurang jelas! 

5. Periksa dan teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada penguji! 

 

 

 

I. Berilah tanda silang ( X ) huruf a, b ,c atau d di depan jawaban yang paling benar! 
 
1.  

 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada garis bilangan di atas adalah…… 
a. 931 
b. 932 
c. 933 
d. 934 

2.  
 

Titik-titik pada urutan bilangan di atas adalah…… 
a. 888 
b. 886 
c. 884 
d. 880 

3. Pak Harun memiliki 3 pohon mangga. Pohon pertama menghasilkan 569 buah, pohon kedua 694 buah 
dan pohon ketiga 798 buah. Jadi jumlah 3 pohon mangga pak Harun menghasilkan mangga 
sebanyak……buah. 
a. 2.061 
b. 2.161 
c. 2.261 
d. 2.361 

4. Sebuah pertunjukan dihadiri oleh 5.691 penonton. Sebelum acara selesai 2.796 orang penonton 
pulang, sedangkan penonton yang masih ada tinggal…..orang. 
a. 2.695 
b. 2.795 
c. 2.895 
d. 2.995 

 

915 919 923 927 …..... 935 

862 874 …….. 898 

Nama  : 

No. Absen : 



5. Ibu memiliki 8 kandang ayam. Tiap kandang berisi 98 ekor. Jadi jumlah ayam ibu 
seluruhnya…..ekor. 
a. 754 
b. 764 
c. 774 
d. 784 

6. Segiempat yang mempunyai 4 sisi sama panjang, 4sudut siku-siku adalah bangun datar…. 

a. persegi 

b. persegi panjang 

c. segitiga 

d. layang-layang 

7. Pada hari raya Idul Fitri bibi ingin membagikan coklat kepada anak-anak Panti Asuhan “Fitri”. Bibi 
memiliki 7.164 batang coklat, setiap anak mendapat 9 batang coklat. Jadi yang mendapat coklat 
ada…..anak. 
a. 596 
b. 696 
c. 796 
d. 896 

8. Hasil dari 67 x 5 + 75 : 5 x 7 adalah…… 
a. 435 
b. 440 
c. 445 
d. 450 

9. Ani memiliki selembar uang lima ribuan, dua lembar uang seribuan, dua keping uang lima ratusan 
dan dua keping uang seratusan. Jadi Ani memiliki uang…..rupiah. 
a. 8.200 
b. 8.700 
c. 8.600 
d. 8.400 

10. Rina membeli pensil seharga Rp. 2.500,00. 1 buah penggaris seharga Rp. 2.800,00 dan sebuah tempat 
pensil seharga Rp. 12.750,00. Jika Rini membayar dengan uang 1 lembar uang lima puluh ribuan, 
uang kembalian Rina sebanyak….. 
a. 30.950 
b. 31.950 
c. 32.950 
d. 33.950 

11. Rumus keliling persegi adalah….. 
a. 4 x sisi 
b. 4 + sisi 
c. sisi x 2 
d. sisi + 2                  

12. keliling persegi 36 dm. Luas persegi……  

a. 100 
b. 81 
c. 64 
d. 49 



13.  Segiempat yang mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta 
memiliki 4 sudut siku-siku adalah sifat bangun datar…… 
a. belah ketupat 
b. jajar genjang 
c. trapezium siku-siku 
d. persegi panjang 

14. Usia adik 24 bulan lebih 52 minggu, berarti usia adik…….tahun 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

15. Jarak rumah Siska dengan sekolahnya adalah 2 km lebih 4 dam. Jarak rumah Siska dengan 
sekolahnya adalah…..m. 
a. 2.340 
b. 2.240 
c. 2.140 
d. 2.040 

16. Berat badan Tony 35 kg lebih 2 pon. Jadi berat badan Tony….ons. 
a. 350 
b. 360 
c. 370 
d. 380 

17.                                              Pecahan yang senilai dengan gambar yang 
        diarsir di samping adalah…….    
    

a.    

b.       

c.  

d.  

18. Nama bilangan dari  adalah……. 

a. seper duabelas 

b. seper tujuh 

c. tujuh per duabelas 

d. duabelas per tujuh 

19. seper tujuh apabila ditulis dengan lambang bilangan adalah….. 

a.  

b.  

c.  

d.  



 

 

20.                    Nilai gambar yang diarsir adalah…… 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat pada lembar jawab yang tersedia! 

21. Pekarangan Bu Siti berukuran panjang 58 m dan lebar 27 m. luas pekarangan Bu Siti…………... 

22. , , , , ,    Urutan pecahan di samping dari yang terbesar adalah…… 

23. Bibi  berbelanja 3 kg gula pasir @Rp. 6.000,00, 5 kg beras @Rp. 5.900,00 dan 2 liter minyak @Rp. 12.000,00. 
Jumlah belanjaan bibi adalah………………………..….rupiah.  

24. Ayah membeli sepatu seharga Rp. 95.000,00 dan 1 hem seharga Rp. 125.000,00. Jika ayah membanyar dengan 
3 lembar uang seratus ribuan, uang kembalian ayah masih  ……………………..  rupiah. 

25.  Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik 
pada garis bilangan di samping adalah……  

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

26. Pak Karto ingin memagari keliling pekarangan yang berbentuk persegi panjang yang baru ia beli. Panjang 
pekarangan itu 450 m dan lebar 75 m. Berapa m panjang seluruh pagar pekarangan Pak Karto?  

27. Sawah Pak Mardi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 125 m, lebar 35 m. Berapa  

luas sawah Pak Mardi? 

  

 

0 …. 1 

Nilai : 



Lampiran 4 

Soal Matematika Kelas 3 Sekolah Dasar Sesudah Brain Gym 

Petunjuk : 

1. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan soal! 

2. Tulislah nama dan no. absen pada kolom yang telah tersedia! 

3. Waktu 35 menit! 

4. Tanyakan pada penguji bila ada soal yang kurang jelas! 

5. Periksa dan teliti kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada penguji! 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Nilai angka 7 pada bilangan 4.798 adalah….. 

a. 7 

b. 70 

c. 700 

d. 7.000 

2. Hasil dari 1460 + 2539 adalah…. 

a. 3999 

b. 3899 

c. 3799 

d. 3699 

3. Hasil dari 3857 + 588 – 97 adalah….. 

a. 4368 

b. 4358 

c. 4348 

d. 4338 

Nama  : 

No. Absen : 



4. Hasil dari 56 : 7 : 4 adalah…… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

5. Seper enam apabila di tulis adalah…. 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

6.      Nilai gambar yang diarsir adalah…… 

a.   

b.  

c.  

d.  

7.Nama bilangan dari  adalah….. 

a. seper duabelas 

b. seper enam 

c. duabelas per enam 

d. enam per duabelas 

 

8.                                                 Pecahan yang senilai dengan gambar yang  diarsir di samping adalah…. 

 

a.  



b.  

c.  

d.  

9.  Usia adik 36 bulan lebih 48 minggu, berarti usia adik…..tahun. 

a. 6 

b. 5 

c. 4 

d. 3 

10.  rumus keliling persegi adalah….. 

a. sisi + 2 

b. sisi x 2 

c. 4 + sisi 

d. 4 x sisi 

11. Berat badan Mela 35 kg lebih 2 pon. Jadi berat badan mela……ons 

a. 350 

b. 360 

c. 370 

d. 380 

12. Warma membeli pensil seharga Rp. 2.800,00, 1 buah penggaris seharga Rp. 2.500,00 dan sebuah 

tempat pensil seharga Rp. 12.750,00. Jika Warma membanyar dengan uang ! lembar uang lima puluh 

ribuan, uang kembalian warma adalah…. 

a. 30.950 

b. 31.950 

c. 32.950 

d. 33.950 

 

 



13.  

 

 Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada garis bilangan di atas adalah…… 

a. 921 

b. 922 

c. 923 

d. 924 

 

14.  

 

 Titik-titik pada urutan bilangan di atas adalah…… 

a. 874 

b. 876 

c. 878 

d. 880 

15. Pak Bejo memiliki 3 pohon mangga. Pohon pertama menghasilkan 569 buah, pohon kedua 694 buah 

dan pohon ketiga 798 buah. Jadi jumlah 3 pohon mangga pak Bejo menghasilkan mangga 

sebanyak……buah. 

a. 2.061 

b. 2.161 

c. 2.261 

d. 2.361 

16. Sebuah pertunjukan dihadiri oleh 5.691 penonton. Sebelum acara selesai 2.895 orang penonton 

pulang, sedangkan penonton yang masih ada tinggal…..orang. 

a. 2.696 

b. 2.796 

c. 2.896 

d. 2.996 

915 919 …... 927 931..... 935 

862 898 886 …….. 



17. Ibu memiliki 6 kandang ayam. Tiap kandang berisi 68 ekor. Jadi jumlah ayam ibu 

seluruhnya…..ekor. 

a. 408 

b. 418 

c. 428 

d. 438 

18. Ani memiliki selembar uang lima ribuan, dua lembar uang seribuan, dua   keping uang lima ratusan 

dan dua keping uang seratusan. Jadi Ani memiliki uang…..rupiah. 

a. 8.200 

b. 8.700 

c. 8.600 

d. 8.400 

19. Rina membeli pensil seharga Rp. 2.500,00. 1 buah penggaris seharga Rp. 2.800,00 dan sebuah tempat 

pensil seharga Rp. 12.750,00. Jika Rini membayar dengan uang 1 lembar uang lima puluh ribuan, 

uang kembalian Rina sebanyak….. 

a. 30.950 

b. 31.950 

c. 32.950 

d. 33.950 

20. Segiempat yang mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta 

memiliki 4 sudut siku-siku adalah sifat bangun datar…… 

a. belah ketupat 

b. jajar genjang 

c. trapezium siku-siku 

d. persegi panjang 

 

 

 



. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat pada lembar jawab yang tersedia! 

21. Pekarangan Pak Hasan berukuran panjang 38 m dan lebar 15 m. luas pekarangan Pak Hasan…………. 

22. , , , , ,    Urutan pecahan di samping dari yang terkecil adalah…… 

23. Bibi  berbelanja 2 kg gula pasir @Rp. 6.500,00, 10 kg beras @Rp. 5.800,00 dan 2 liter minyak @Rp. 
10.000,00. Jumlah belanjaan bibi adalah……………….rupiah.  

24. Ibu  membeli sepatu seharga Rp. 85.000,00 dan 1 hem seharga Rp. 75.000,00. Jika ibu membayar dengan 2 
lembar uang seratus ribuan, uang kembalian ibu masih  ………………. rupiah. 

25.  Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik 
pada garis bilangan di samping adalah……  

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 

26. Pak Harjo ingin memagari keliling pekarangan yang berbentuk persegi panjang yang baru ia beli. Panjang 
pekarangan itu 250 m dan lebar 50 m. Berapa m panjang seluruh pagar pekarangan Pak Karto?  

27. Sawah Pak Mardi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 115 m, lebar 25 m. Berapa  

luas sawah Pak Mardi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 1 ….

Nilai : 



Lampiran 5 

Prosedur Penatalaksanaan Gerakan Brain Gym untuk Siswa Kelas 3 

Sekolah Dasar IV di  Karanganyar 

Diiringi lagu: Potong Bebek Angsa dan Bubuy Bulan (Jubing Kristianto) 

A. Pernafasan  

Manfaat : 

Rileksasi 

Cara : 

1. Tarik nafas lewat hidung kemudian di keluarkan lewat mulut, diikuti 

dengan kedua gerakan tangan. 

2. Dilakukan 3 kali pengulangan. 

 

B. Gerakan Putaran Leher (Neck Rolls) 

Manfaat : 

Menenangkan sistem syaraf pusat dan ketegangan otot tengkuk dan leher 

sehingga sistem syaraf pusat menjadi relaks. 

Cara : 

1. Menundukkan kepala ke depan,  

2. Bahu dinaikkan dan secara perlahan leher diputar dari kanan ke kiri, sambil 

bernapas. 

3. Dilakukan 8 kali hitungan dengan 3 kali pengulangan. 

 

C. Gerakan Burung Hantu (The owl) 

Manfaat : 

Gerakan burung hantu menunjang konsentrasi, daya ingat dan kemampuan 

berhitung (untuk mengeja atau rentang digit) serta mengurangi ketegangan otot 

leher. 

Cara : 

1. Memijit satu bahu,  



2. Menarik napas saat kepala berada di posisi tengah dan menghembuskan 

napas ke samping kanan dan kiri bahu.  

3. Dilakukan 8 kali hitungan dengan 3 kali pengulangan. 

D. Gerakan Gajah (The Elephant) 

Manfaat : 

mengaktifkan otak untuk menyeberang garis tengah pendengaran, 

meningkatkan daya ingat (mengingat secara berurutan, seperti matematika). 

Cara : 

1. Berdiri dengan lutut tertekuk sedikit,  

2. Telinga diletakkan di atas bahu, tangan kanan direntangkan lurus ke depan. 

3. Kemudian membayangkan tangan menjadi belalai gajah yang menyatu 

dengan kepala, dan mata diarahkan melewati jari tangan kanan kekejauhan 

sambil melakukan gerakan 8 tidur. 

4. Dilakukan 8 kali hitungan dengan 3 kali pengulangan. 

 

E. Pernafasan  

Manfaat : 

Rileksasi 

Cara : 

1. Tarik nafas lewat hidung kemudian di keluarkan lewat mulut, diikuti 

dengan kedua gerakan tangan. 

2. Dilakukan 3 kali pengulangan. 

 

F.  Gerakan Coretan Ganda (Double Doodle) 

Manfaat : 

Mengaktifkan otak untuk koordinasi mata-tangan di semua bidang penglihatan. 

Gerakan ini akan menunjang kemampuan akademik dalam hal menulis, 

mengeja dan menghitung. 

Cara : 



1. Menggunakan ke dua tangan, menggambar sesuatu yang sama,dalam waktu 

yang sama pada sisi yang berlawanan.  

2. Mulai dengan gerakan besar dan sederhana serta semakin lama semakin 

bervariasi dan kecil 

G. Gerakan Silang (Cross Crawl ) 

Manfaat : 

Mengaktifkan bagian otak kiri dan kanan bersamaan. Gerakan ini sangat 

menunjang kegiatan belajar siswa, di mana aktivitas belajar akan menjadi 

mudah dan siswa akan mudah menerima hal-hal baru. 

Cara : 

1. Kaki dan tangan digerakkan secara berlawanan.  

2. Gerakan silang dapat dilakukan dengan cara menyentuhkan siku kanan ke 

lutut kiri, dan kemudian siku kiri ke lutut kanan secara bergantian 

3. dilakukan 8 kali hitungan dengan 3 kali pengulangan. 

 

H. Gerakan Pompa Betis (Calf Pump) 

Manfaat : 

Mengaktifkan otak belakang dan otak depan, meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dan memberikan tanggapan serta meningkatkan kemampuan 

menuntaskan suatu tugas. 

Cara : 

1. Berdiri dan menyanggakan tangan pada dinding atau sandaran kursi.  

2. Salah satu kaki ke belakang dan badan condong ke depan, menekukkan 

lutut kaki yang di depan.  

3. Kaki belakang dan punggung membentuk satu garis lurus.  

4. Pada posisi awal, tumit kaki belakang diangkat dari lantai sehingga beban 

ada di kaki depan sambil menarik napas.  

5. Pada posisi ke dua, beban diganti ke kaki belakang saat tumit ditekan ke 

lantai sambil menghembuskan napas.  

6. Dilakukan 8 kali dengan 3 kali pengulangan. 

 



I. Pernafasan  

Manfaat : 

Rileksasi 

Cara : 

1. Tarik nafas lewat hidung kemudian di keluarkan lewat mulut, diikuti 

dengan kedua gerakan tangan. 

2. Dilakukan 3 kali pengulangan. 

 

J. Gerakan Luncuran Gravitasi (Gravity Glider) 

Manfaat :  

Mengaktifkan otak untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan 

penglihatan. Gerakan ini juga akan menunjang kemampuan akademik untuk 

pemikiran abstrak, berhitung dengan mencongak serta memudahkan 

pemahaman waktu membaca. 

Cara :  

1. Posisi duduk kemudian menyilangkan kaki di pergelangan kaki.  

2. Merentangkan tangan ke depan, lalu meluncurkannya ke daerah kaki 

dengan kepala menunduk.  

3. Menghembuskan napas pada saat juluran tangan ke depan dan ke bawah 

dan menarik napas pada saat lengan dan tubuh bagian atas diangkat. 

4. Dilakukan 6 kali pengulangan. 

 

K. Gerakan Saklar Otak (Brain Buttons) 

Manfaat : 

Meningkatkan peredaran darah yang kaya oksigen ke otak. Gerakan ini 

dilakukan untuk mempersiapkan siswa agar bisa berpikir jernih dan tenang, 

karena gerakan sakelar otak akan membantu meningkatkan aliran peredaran 

darah ke otak, meningkatkan koordinasi dua belahan otak dan meningkatkan 

keseimbangan badan. 

Cara : 



1. Meletakkan salah satu tangan di bawah tulang selangka di kiri dan kanan 

dada sambil memijatnya, sedangkan tangan yang lain memegang pusar. 

2. Dilakukan 8 kali pengulangan. 

 

L.  Gerakan Kait Rileks (Hook-Ups) 

Manfaat : 

Memulihkan keseimbangan setelah  mengalami ketegangan dan stres 

emosional atau stres berasal dari lingkungan. Gerakan ini akan membantu 

siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan berpikir positif. 

Cara : 

1. posisi duduk, kemudian menyilangkan pergelangan kaki kiri di atas kaki 

kanan. 

2.  Kemudian ke dua tangan dijulurkan ke depan  dan menyilangkan 

pergelangan tangan kiri di atas tangan kanan, lalu menjalin jari-jari, 

menarik ke dua tangan, dan meletakkannya di dada.  

3. Sambil menutup mata, bernapas dalam dan rileks selama 1 menit. Pada 

saat menarik napas lidah dapat ditempelkan pada langit-langit dan dilepas 

kembali saat menghembuskan napas melalui mulut. 

4. Dilakukan 2 kali pengulangan. 

 

 

 

 

 

� NB : Minum Air  

Manfaat : 

Dengan minum air, para siswa cukup berenergi untuk belajar, mengingat 

semua aktivitas tubuh memerlukan air. Jika kebutuhan air dalam tubuh 

cukup, maka akan membantu pengaliran energi ke otak sehingga otak 

akan menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak akan terjadi 

dehidrasi. 



Lampiran 6 

REKAPITULASI DATA SISWA 

 

NO NAMA UMUR KETERANGAN 

1 Indra Prasetya 9  

2 Adif Eko Prasetyo 9  

3 Aditya Yuda Pratama 8  

4 Anjas Saputra 9  

5 Faturrahman Julianto 8  

6 Fitri Indah Fatmawati 9  

7 Isma Fadzila 8  

8 Juliant Gharu 8  

9 Lusi Dipta Sastika 9  

10 Mei Rezky Kurnia 9  

11 Miftakhol Najikhah 9  

12 Novi Narita Sari 9  

13 Putri Agustina 9  

14 Radix Maulana 9  

15 Reni Fatmawati 9  

16 Rhomla Asriyatul 9  

17 Ridwan Tri Aprilianto 9  

18 Santi Nugraheni Nilasari 9  



19 
Setyo Alamsyah Adi 

Nugroho 
8  

20 Sofi Ariyanti 9  

21 Syafe’i  Ahmad Bukhori 9  

22 Toriq Lukmanul Hakim 9  

23 Vanesa Larasati 9  

24 Yeppi Apriliany 8  

25 Brenda Sophia Loen 8  

26 Yusuf Nur Wahyudi 9  

27 Desti Wulansari 9  

28 Viky Ana Niwang 8  

  



Lampiran 7 
Normality test: 

Shapiro-Wilk Test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Pretest .980 28 .849 

Postest .954 28 .244 

   

  



 

Paired Sampel T-Test 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 5.8821 28 1.04812 .19808 

Postest 6.5536 28 1.08678 .20538 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Postest 28 .742 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 

Postest 
-.67143 .76780 .14510 -.96915 -.37371 -4.627 27 .000 

 
 
 
 
 



Lampiran 8 

 

  

Tempat Penelitian Penjelasan Pengisian Formulir    

Persetujuan Penelitan 

 

 

 

  

Pengerjaan Soal Matematika   Latihan Brain Gym 
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