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ELIF NUR EFENDI 
“PENGARUH PENAMBAHAN LATIHAN BRAIN GYM TERHADAP KECAKAPAN 
BERHITUNG PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN” 
(Dibimbing oleh: Agus Widodo dan Sugiono) 
 
Latar belakang: Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) pada 
usia dini akan mempengaruhi mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. 
Kemampuan ini khususnya berhitung akan maksimal jika semua dimensi otak 
teraktivasi. Untuk mewujudkan hal itu dapat dilakukan dengan Brain Gym. Brain Gym 
adalah serangkaian gerak sederhana yang menyenangkan untuk meningkatkan 
kemampuan belajar anak dengan menggunakan keseluruhan otak. Tujuan 
penelitian: untuk mengetahui pengaruh penambahan latihan Brain Gym terhadap 
kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Metode penelitian: quasi 
experimental dengan pretest posttest control group design. Populasi dalam penelitian 
ini adalah adalah anak preschool (TK) Negeri Pembina Takeran. Total populasi 
sebanyak 52 responden dan total sampel sebanyak 43 responden dengan rincian 
pada kelompok perlakuan 22 responden yang masuk  kriteria inklusi, 3 responden 
tidak memenuhi kriteria inklusi dan 1 responden masuk kriteria drop out, sedangkan 
pada kelompok kontrol terdapat 21 responden yang masuk  kriteria inklusi, 2 
responden tidak memenuhi kriteria inklusi, 2 responden masuk kriteria drop out dan 1 
responden tidak memenuhi kriteria inklusi dan juga masuk kriteria drop out. Hasil 
penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Wilcoxon test dan uji Mann Whitney 
test. Hasil penelitian: uji Wilcoxon test untuk kelompok perlakuan menunjukkan 
hasil p = 0,001 < 0,05 yang berarti ada pengaruh penambahan latihan Brain Gym 
terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Hasil uji Mann Whitney test 
menunjukkan hasil p = 0,001 < 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap kecakapan 
berhitung pada anak usia 5-6 tahun. 
 
Kata kunci: berhitung, brain gym, usia 5-6 tahun 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) pada usia dini 
akan mempengaruhi mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Menurut 
Noor (2006) kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan dasar 
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan keterampilan 
merefleksikan pikiran dan ide siswa yang akan memberikan kemampuan siswa 
dalam menguasai bidang studi lainnya. Mengingat pentingnya berhitung dan 
kenyataan bahwa sampai sekarang masih banyak anak yang mengalami 
kesulitan dalam belajar berhitung, maka sebaiknya belajar berhitung dilakukan 
sejak anak usia dini (Suwarsono, 1998). 

Menurut penelitian Santrock (2004) yang menegaskan bahwa, usia dini 
dikenal sebagai “usia emas” dalam proses perkembangan anak. Pada masa ini 
disebut sebagai masa kritis perkembangan yang juga disebut windows of 
learning, saat dimana stimulasi spesifik dibutuhkan anak. Saat-saat keemasan ini 
tidak akan pernah terjadi dua kali, oleh karena itu dimasa inilah anak sebaiknya 
memperoleh stimulasi yang tepat, karena tanpa adanya stimulasi sel-sel saraf 



(neuron-neuron) akan musnah lewat proses alamiah, sesuai prinsip kerja neuron 
otak, yaitu use it loose it (Stine, 2002). Menurut penelitian Jensen dalam Kalyn 
(2007), bahwa aktifitas fisik dapat meningkatkan pertumbuhan sel otak baru. 
Selain waktu, istirahat dan lainnya kegiatan fisik terpadu membantu siswa terlibat 
secara bersamaan antara otak dengan tubuh mereka dalam belajar. Adanya 
suatu gerakan merupakan bagian integral dari pembelajaran dan berpikir,  
selama gerakan, sel-sel otak menjadi lebih segar, sehingga memicu 
pertumbuhan sel-sel otak baru dan perkembangan sinapsis saraf (Blakemore, 
2003). 

Menurut Dixon (2010), bahwa siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 
fisik memiliki nilai rata-rata kelas yang lebih tinggi dan lebih sehat secara fisik. 
Selain temuan tersebut, riset otak telah mengungkapkan banyak manfaat 
berhubungan dengan aktifitas fisik yang menghasilkan performa akademis 
ditingkatkan.  

Studi lain menunjukkan bahwa peningkatan waktu aktifitas fisik selama 
belajar memberikan dampak terhadap nilai tes yang lebih tinggi dalam berhitung, 
membaca, menulis dan peningkatan kesehatan (Tremarche et al., 2007). 
Membantu anak-anak meningkatkan motor ketrampilan mungkin memiliki 
dampak langsung pada kinerja dalam berhitung, membaca, bahasa seni, 
kesadaran spasial dan perhatian (Jensen, 1998; Tremarche et al., 2007). 

Dalam mewujudkan hal ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang 
menyenangkan yang membuat anak menjadi nyaman, tenang dan menyehatkan. 
Menyenangkan dalam hal ini berarti anak berada dalam keadaan yang sangat 
rileks, tidak ada sama sekali ketegangan yang mengancam dirinya baik fisik 
maupun non fisik. Keadaan tersebut akan memberikan kenyamanan tersendiri 
bagi siswa dalam belajar dan akan melapangkan jalan bagi siswa dalam 
mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya (Prihastuti, 2009). Seperti 
yang dikatakan Denisson (2002), bahwa untuk mengaktifkan sensasi dalam 
tubuh perlu keadaan yang rileks dan suasana yang menyenangkan, karena 
dalam keadaan tegang seseorang tidak akan dapat menggunakan otaknya 
dengan maksimal karena pikiran menjadi kosong. 

Dalam penelitian ini memberikan metode yang dapat mengaktifkan 
semua dimensi otak, hal ini peneliti lakukan karena termotivasi akan metode 
yang digunakan oleh pendidik masih bersifat konvensional sehingga hanya otak 
kiri saja yang megalami perkembangan sedangkan fungsi otak lain sangat lambat 
dalam perkembangannya. Untuk mewujudkan hal itu dapat dilakukan dengan 
senam otak atau Brain Gym. Brain Gym adalah serangkaian gerak sederhana 
yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan belajar anak dengan 
menggunakan keseluruhan otak. Gerakan-gerakan ini membuat segala macam 
pelajaran menjadi lebih mudah, dan terutama sangat bermanfaat bagi 
kemampuan akademik (berhitung). Gerakan-gerakannya mencangkup coretan 
ganda (double doodle), gajah (the elephant), putaran leher (neck rolls), burung 
hantu (the owl), pompa betis (the calf pump) dan luncuran gravitasi (the gravity 
glider) (Dennison and Dennison, 2002). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
ingin mengambil judul Pengaruh penambahan latihan Brain Gym terhadap 
kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun.  

 
B. LANDASAN TEORI 

Berhitung merupakan salah satu cabang dari matematika, sebagai dasar 
dari beberapa ilmu yang dipakai dalam setiap kehidupan manusia. Setiap 
aktifitasnya manusia tidak dapat terlepas dari peran berhitung (Susanto, 2011). 
Mengingat pentingnya kemampuan berhitung bagi manusia, maka kemampuan 
berhitung ini perlu diajarkan pada anak sejak dini. Selain itu pada anak usia dini 
disebut sebagai masa kritis perkembangan yang juga disebut windows of 



learning, saat dimana stimulasi spesifik dibutuhkan anak (Santrock, 2004). Saat-
saat keemasan ini tidak akan pernah terjadi dua kali, oleh karena itu dimasa 
inilah anak sebaiknya memperoleh stimulasi yang tepat, karena tanpa adanya 
stimulasi sel-sel saraf akan musnah lewat proses alamiah, sesuai prinsip kerja 
neuron otak, yaitu use it loose it (Stine, 2002). 

 
1. Perkembangan Berhitung Anak Usia 5 Tahun 

Salah satu kemampuan yang sangat penting bagi anak sebagai bekal 
untuk kehidupannya kelak dan saat ini ialah bekal kemampuan berhitung. 
Berhitung merupakan dasar dari beberapa ilmu yang dipakai dalam setiap 
kehidupan manusia (Susanto, 2011). 

Tahapan berhitung anak usia 5 tahun dengan mengacu pada hasil 
penelitian Jean Peaget tentang intelektual, menyatakan bahwa anak usia 2-7 
tahun berada pada tahap pra-operational, sehingga kemampuan berhitung 
pada anak usia 5 tahun  menurut Depdiknas  (2004), adalah sebagai berikut: 
1. Membilang atau menyebut urutan bilangan dari 1-20. 
2. Membilang atau mengenal konsep bilangan dengan benda-benda  sampai 

10. 
3. Membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda-benda. 
4. Memasangkan atau menghubungkan lambang bilangan dengan benda-

benda sampai 10. 
5. Membedakan dan membuat dua kumpulan benda yang jumlahnya, yang 

tidak sama lebih banyak dan lebih sedikit. 
6. Memperkirakan urutan berikutnya setelah melihat bentuk lebih dari tiga 

pola yang berurutan. Misalnya merah, putih dan biru.  
 

2. Konsep Berhitung Anak Usia 5-6 Tahun 
Pada anak usia prasekolah, berhitung hanya menjadi pengalaman dan 

bukan penguasaan. Konsep berhitung yang harus diperkenalkan pada anak 
usia 5-6 tahun menurut Depdiknas (2007), yaitu: 
1. Korespondensi Satu Satu 

Anak diberikan dengan mencoba membilang dari tingkatan yang sangat 
sederhana.  
Contoh: satu buku, satu pensil, satu batu, dan seterusnya. 

2. Mengurutkan 
Anak dikenalkan untuk menunjukkan urutan gambar atau benda yang 
sesuai dengan konsep yang disebutkan. 
Contoh: yang di tengah, yang ke-4, yang paling kiri dan lain-lain. 

3. Pola 
Pola merupakan kemampuan untuk memunculkan pengaturan sehingga 
anak mampu memeperkirakan urutan berikutnya setelah melihat bentuk 
dua sampai tiga pola yang berurutan. 

4. Memilah atau Mengklasifikasi 
Anak belajar klasifikasi materi, pengelompokan berdasarkan bentuk, 
ukuran, jenis, warna dan lain-lain. 

5. Membilang 
Menghafal bilangan merupakan kemampuan mengulang angka-angka 
yang akan membantu pemahaman anak tentang arti sebuah angka. 

6. Makna Angka dan Pengenalannya 
Setiap angka memiliki makna dari benda-benda atau simbol-simbol. 

7. Bentuk 
Anak dikenalkan pada bentuk-bentuk yang sama atau tidak sama, besar-
kecil, panjang-pendek. 
 
 



8. Penambahan dan Pengurangan 
Dua hal ini dapat dikenalkan pada anak prasekolah dengan memanipulasi 
benda (penambahan dan pengurangan). 
 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecakapan Berhitung pada Anak 
a. Faktor Genetik 

Struktur dan fungsi otak anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, satu 
diantaranya ialah kemampuan dalam berhitung pada anak. Pada saat 
sebelum manusia lahir, terjadi pembentukan neuron secara berkelanjutan 
dan spontan pada otak yang masih imatur, aktifitas neuron tersebut 
dikatakan akan menstimulasi pembentukan sinaps. Hal tersebut 
menekankan bahwa aktifitas neuron secara spontan akan mendukung 
pembentukan sinaps yang proporsional, sehingga memastikan bahwa 
jumlah sinaps yang memadai sudah terbentuk selama kehamilan dan pada 
masa dini kehidupan dimana pada saat itu belum banyak dipengaruhi oleh 
stimulus eksternal. 

b. Asupan Gizi 
Gizi merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pemenuhan gizi yang 
cukup pada anak di usia-usia awal (0-8 tahun) dapat mempengaruhi 
perkembangan mental, termasuk kecerdasan anak. Salah satu kecerdasan 
yang dapat dipengaruhi adalah kecerdasan adversity (adversity 
intelligence). Kecerdasan adversity merupakan sebuah bentuk kecerdasan 
yang memberikan ketahanan terhadap stres tinggi, kemampuan merespon 
stres (coping mechanism) yang baik serta membangkitkan kemauan dan 
kemampuan untuk mencapai puncak prestasi (Puspita, 2008). 

c. Stres  
Stres dapat menurunkan fungsi otak sehingga dapat mempengaruhi 
kemampuan dalam berhitung. Secara harfiah, stres yang berlebihan bisa 
merusak wilayah otak dan menghancurkan sel-sel. Stres bisa menghalangi 
penerimaan, merintangi penyimpanan dan menghambat proses mengingat 
informasi. Stres juga mampu mengubah struktur dan fungsi otak. Stres 
akan menekan proses kelahiran syaraf-syaraf baru dan menciutkan syaraf-
syaraf yang sudah ada (Hidayati, 2010). 

d. Emosi dan Perilaku 
Kecerdasan anak dapat dipengaruhi oleh emosi dan perilaku, dalam 
kondisi emosi dan perilaku yang terganggu anak tidak dapat tumbuh 
kembang dengan optimal. Ia akan mengalami berbagai macam hambatan 
dalam tumbuh kembangnya, seperti gangguan perkembangan fisik, 
gangguan dalam bidang akademis dan dalam interaksi sosial dengan 
lingkungannya (Gordon, 2000). 

e. Sosial Ekonomi 
Status sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan atau posisi orang tua 
dalam masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, jabatan dan 
penghasilannya. Sosial ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar 
anak. Dengan sosial ekonomi yang memadai, anak akan mendapat 
fasilitas belajar yang memadai (buku-buku belajar, meja belajar, 
penerangan hingga berkesempatan untuk memilih sekolah yang baik). 
Selain juga berkaitan dengan status gizi anak, semakin baik status gizi 
anak maka semakin baik pula tingkat kecerdasannya (Wijayanti, 2011).  

f. Obat atau Vitamin  untuk Otak 
Menurut Henry dalam Yudhasmara (2009), bahwa penggunaan obat-obat 
suplemen atau vitamin otak pada anak sehat mampu untuk meningkatkan 
kekuatan dan fungsi otak pada bagian korteks frontalis. Hal ini dapat 
membantu anak dalam memfokuskan perhatian dan mengolah informasi 



dalam otak, sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan akademik 
anak.  

 
4. Brain Gym 

Senam otak (Brain Gym) merupakan serangkaian gerak sederhana 
yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan 
menggunakan keseluruhan otak. Gerakan ini membuat segala macam 
pelajaran menjadi lebih mudah dan terutama sangat bermanfaat bagi 
kemampuan akademik (Dennison, 2002). 

Metode belajar yang dikembangkan oleh Paul E. Dennison bersama 
isterinya Gail E. Dennison yang merupakan pendidik di Amerika. Dalam 
penelitian otak, mengungkapkan bahwa otak sebagai pusat kegiatan tubuh 
akan mengaktifkan seluruh organ dan sistem tubuh melalui pesan-pesan 
yang disampaikan melewati serabut saraf secara sadar maupun tidak sadar. 
Pada umumnya, otak bagian kiri bertanggung jawab untuk pergerakan bagian 
kanan tubuh dan sebaliknya. Dengan Brain Gym, maka tiga dimensi otak 
akan diaktifkan secara keseluruhan.  
a. Lateralisasi-Komunikasi (Kanan-Kiri) 

Gerakan untuk menyeberang garis tengah, menyangkut sikap positif: 
mendengar, melihat, bergerak. Otak bagian kiri aktif jika sisi kanan tubuh 
digerakkan. Gerakan menyeberang garis tengah, mengaktifkan kerjasama 
tersebut. Kemampuan paling tinggi apabila kedua belah otak bekerja sama 
dengan baik. 

b. Fokus Pemahaman (Muka-Belakang) 
Gerakan meregang otot, menyangkut: konsentrasi, pengertian dan 
pemahaman. Gerakan ini menunjang kesiapan untuk menerima hal baru 
dan mengekspresikan apa yang sudah diketahui. Kalau sulit memahami 
inti keseluruhan pelajaran atau orang tidak dapat berkonsentrasi, 
sebaiknya gerakan ini dilakukan agar otot lega dan semangat belajar 
meningkat. 

c. Pemusatan Pengaturan (Atas-Bawah) 
Gerakan untuk meningkatkan energi, menyangkut: mengorganisasi, 
mengatur, berjalan, tes atau ujian. Otak terdiri dari milyaran sel saraf kecil 
bernama neuron yang jalurnya dihubungkan seperti kabel telepon. Bila 
gerakan-gerakan ini dibuat hubungan elektrik jaringan dapat diaktifkan 
agar dapat berfungsi baik dalam memberikan informasi dari badan ke otak. 

Senam otak (Brain Gym) merupakan serangkaian gerak sederhana 
yang menyenangkan untuk mengaktifkan otak dalam meningkatkan proses 
belajar berhitung. Gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan yang dapat 
meningkatkan kemampuan bekerja dalam media yang multidimensi. Menurut 
Demuth (2005), bahwa sebelum melakukan senam otak anak harus 
melakukan beberapa hal yang dikenal dengan PACE (Positif, Active, Clear 
dan Energetic), yaitu: 
a. Energetic (Minum Air)   

Tubuh kita terdiri dari sekitar 70% air. Air sangat diperlukan sebagai 
pengantar energi listrik. Semua aktifitas listrik dan kimiawi di otak dan 
sistem saraf pusat tergantung pada kelancaran pengaliran antara otak dan 
organ pancaindera. Kemampuan pengaliran ini dapat ditingkatkan dengan 
minum cukup air, yaitu 0,3-0,4 liter setiap 10 kg berat badan. 

b. Clear  
Pemijatan pada daerah saklar otak (brain button) dengan tujuan untuk 
menjernihkan otak. Daerah yang dipijat adalah titik dua jari di bawah tulang 
clavicula dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lainnya menggosok 
daerah pusar. 
 



c. Active 
Cairan otak memiliki beberapa fungsi seperti melindungi dari guncangan 
dan juga berfungsi sebagai elektris. Otak manusia memerlukan sejenis alat 
elektro kimiawi agar arus listrik dapat mengalir. Jika aliran cairan otak 
tersendat-sendat berdampak pada ketidakseimbangan dalam aliran 
informasi di otak. Hal ini juga dapat menghambat koordinasi sistem 
informasi antara otak dengan badan. Active merupakan gerakan silang 
(cross crawl) yang mampu melancarkan peredaran cairan otak sehingga 
gangguan tersebut dihilangkan. Suatu gerakan silang dengan 
menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan sebaliknya. 

d. Positif (Kait Rileks) 
Latihan energi ini menghubungkan semua lingkungan fungsi biolistrik 
tubuh. Kekacauan energi dapat diatur kembali apabila energi beredar 
dengan lancar dibagian tubuh yang awalnya tegang sehingga jasmani dan 
jiwa menjadi lega. Gerakannya bisa dilakukan dengan duduk, berdiri atau 
berbaring, kaki disilangkan sambil tangan dijulurkan ke depan dengan 
jempol kearah bawah, jari dua tangan disilangkan, tangan diputar ke 
bawah dan ditarik sampai di muka dada. Tutup mata dan tarik nafas 
mendalam sambil rileks selama 1-2 menit. Pada saat menarik nafas, lidah 
ditempelkan di langit-langit mulut 1 cm di belakang gigi atau pada bagian 
yang biasanya disentuh bila diucapkan huruf “D”. Pada waktu membuang 
nafas panjang melalui mulut, lidah dilepaskan lagi. 

Brain Gym yang akan digunakan dalam penelitian mencangkup burung 
hantu (the owl), pompa betis (the calf pump), luncuran gravitasi (the gravity 
glider), coretan ganda (double doodle), gajah (the elephant), putaran leher 
(neck rolls) (Dennison, 2002). Berbagai gerakan Brain Gym, pengertian dan 
fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut: 
a. Burung Hantu (The Owl) 

Gerakan burung hantu untuk menunjuk kepada ketrampilan-ketrampilan 
penglihatan, pendengaran dan putaran kepala. Gerakan ini juga 
memperpanjang otot tengkuk dan bahu, dengan mengatur kembali 
jangkauan gerakannya dan peredaran darah ke otak untuk meningkatkan 
kemampuan berhitung (mengeja atau rentang digit), fokus, perhatian dan 
daya ingat. Gerakan pada burung hantu yaitu dengan memijat otot bahu 
sambil menghembus nafas ke samping dengan meniru bunyi burung hantu 
(“huuu”).  

b. Pompa Betis (The Calf Pump) 
Gerakan pompa betis merupakan suatu proses untuk mengajarkan lagi 
gerakan guna mengembalikan panjang alamiah dari tendon pada kaki dan 
tungkai bawah. Gerakan ini mengaktifkan otak belakang dan otak depan, 
meningkatkan pemahaman dalam membaca, menulis kreatif dan 
kemampuan menuntaskan suatu tugas. 
Gerakan pada pompa betis, yaitu: 
1. Anak berdiri dan menyangga tangannya pada dinding atau sandaran 

kursi. Salah satu kaki ke belakang dan badan condong ke depan, 
menekuk lutut kaki yang di depan. Kaki belakang dan punggung 
membentuk satu garis lurus.  

2. Pada posisi awal tumit kaki belakang diangkat dari lantai sehingga 
beban ada di kaki depan. Pada posisi kedua beban diganti ke kaki 
belakang saat tumit ditekan ke lantai. 

3. Tarik nafas saat tumit kaki belakang diangkat dari lantai dan 
hembuskan nafas saat tumit diturunkan atau ditekan ke lantai. Ulangi 
gerakan tersebut sebanyak tiga kali atau lebih.   



c. Luncuran Gravitasi (The Gravity Glider) 
Gerakan luncuran gravitasi merupakan aktivitas pembelajaran ulang 
gerakan untuk mengembalikan keadaan alamiah otot hamstrings, pinggul 
dan sekitarnya (pelvis). Gerakan ini menggunakan keseimbangan dan 
gravitasi untuk melepaskan ketegangan di pinggul dan pelvis agar dapat 
menemukan sikap tubuh duduk dan berdiri yang nyaman, sehingga 
mengaktifkan otak untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan 
penglihatan. Gerakan luncuran gravitasi juga menunjang kemampuan 
akademik untuk pemikiran abstrak, berhitung serta memudahkan 
pemahaman waktu membaca. 
Gerakan pada luncuran gravitasi, yaitu: 
1. Anak membungkuk ke depan, membiarkan gravitasi bekerja. 
2. Julurkan tangan ke depan, kepala menunduk dan biarkan lengannya 

meluncurkan ke berbagai arah yang bisa dicapai.  
3. Tarik nafas saat lengan dan tubuh bagian atas diangkat dan keluarkan 

nafas saat juluran tangan ke bawah dan ke depan. 
4. Ulangi gerakan tersebut tiga kali kemudian ubah persilangan kaki. 

d. Coretan Ganda (Double Doodle) 
Coretan ganda merupakan gerakan yang menggambarkan di kedua sisi 
tubuh yang dilakukan pada bidang tengah dan mengaktifkan otak untuk 
koordinasi mata-tangan di semua bidang penglihatan. Gerakan ini untuk 
menunjang kemampuan akademik dalam hal menulis, mengeja dan 
berhitung. 
Gerakan pada coretan ganda, yaitu: 
1. Latihan dimulai dengan menggerakkan lengan secara leluasa serta 

tengkuk dan mata rileks.  
2. Anak membuat coretan ganda (dalam bentuk nyata seperti lingkaran, 

segitiga, bintang dan sebagainya) di udara dengan menggunakan jari 
(tengkuk dan mata relaks). 

3. Kepala dan mata ikut bergerak dengan santai. Coretan ganda dengan 
jari tersebut bisa diganti dengan bahu, siku, pergelangan  atau kaki 
sesuai dengan keinginan hati. 

e. Gajah (The Elephant) 
Gerakan gajah mengaktifkan bagian dalam telinga untuk keseimbangan, 
juga mengintegrasikan otak untuk mendengar dengan kedua telinga, 
membuat rileks otot-otot tengkuk yang tegang, yang sering timbul sebagai 
reaksi terhadap bunyi atau gerakan bibir yang berlebihan sewaktu 
membaca dalam hati. Gerakan ini meningkatkan daya ingat (mengingat 
pengoperasian dalam berhitung), pendengaran, gerakan seluruh tubuh 
dan integrasi penglihatan.   
Gerakan pada gajah, yaitu: 
1. Anak dalam posisi duduk atau berdiri dengan senyaman mungkin. 
2. Selanjutnya anak menggambar angka 8 tidur dengan tangan kanan, kiri 

dan dua tangan dengan dikunci jarinya sambil mata mengikuti gerakan 
tersebut.  

f. Putaran Leher (Neck Rolls) 
Gerakan putaran leher menunjang relaksnya tengkuk dan melepaskan 
ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menyeberangi garis 
tengah visual. Sehingga dapat menenangkan sistem saraf pusat dan 
ketegangan otot tengkuk dan leher sehingga sistem saraf pusat menjadi 
rileks. 
Gerakan pada putaran leher, yaitu: 



1. Anak membiarkan kepalanya berputar pelan dari satu sisi ke sisi yang 
lainnya sambil bernafas dalam.  

2. Ketika kepala bergerak, dagu tidak melewati ujung kiri dan kanan luar 
tulang selangka.  

3. Rasakan bagian otot-otot yang tegang dan tahan kepala pada 
posisinya, bernafas beberapa kali sampai ketegangan berangsur-
angsur menghilang. 

4. Lakukan putaran leher dengan mata tertutup, kemudian dengan mata 
terbuka.   

 
5. Pengaruh Brain gym Terhadap Kecakapan Berhitung pada Anak Usia 5-

6 Tahun 
Penelitian Brain Gym yang menunjang kemampuan akademik telah 

banyak dilakukan, diantaranya: “Efektifitas Brain Gym dalam Meningkatkan 
Daya Ingat Siswa di TK dan Playgroup Kreatif Primagama Malang” oleh Nuria 
(2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen 
memiliki perubahan tingkat daya ingat saat pretest dan posttest. Hal ini, 
ditunjukkan perolehan mean pada saat pretest 7,20 dan 10,70 pada saat 
posttest. Pada kelompok kontrol, perolehan mean pada saat pretest 7,30 dan 
8,50 pada saat posttest. Setelah melakukan uji-t pada program SPSS, 
didapatkan F= 0,626 (p=0,205), nilai t 3,446, df= 18, (p= 0,003). Nilai T tabel 
sebesar 2,10 dengan menggunakan taraf signifikan 5% (0,05). Karena nilai T 
hitung (3,446) > T tabel (2,10) dan (p (0,003) < 0,05) maka, ada perbedaan 
yang signifikan rata-rata kemampuan daya ingat sebelum dan sesudah 
pemberian perlakuan Brain Gym. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
bermakna bahwa apabila Brain Gym sering dilakukan maka daya ingat 
seseorang akan semakin meningkat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cecilia (2000) dengan judul 
“The effect of Brain Gym on Reading Abilities”, dimana penelitian ini 
menggunakan kelompok eksperimen (kelompok yang diberi perlakuan Brain 
Gym) dan kelompok kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak dalam 
kelompok eksperimen mengalami perbaikan dua kali dalam kemampuan 
membaca, seperti yang diukur dengan tes standar dari pada kelompok 
kontrol. 

Demikian pula pengaruhnya terhadap kemampuan berhitung. Penelitian 
eksperimen dengan judul “Pengaruh Brain Gym Terhadap Peningkatan 
Kecakapan Berhitung Siswa Sekolah Dasar” yang dilakukan oleh Prihastuti 
(2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brain Gym 
berpengaruh terhadap peningkatan kecakapan berhitung siswa Sekolah 
Dasar. Ditunjukkan perolehan mean pada saat pretest 11,70 dan 12,67 pada 
saat posttest, hal ini menunjukkan pengaruh positif pemberian Brain Gym 
pada skor hasil test kecakapan berhitung. Hasil uji perbedaan nilai rata-rata 
test kecakapan berhitung sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan, 
diperoleh hasil t test= -2.772, sig= 0,008, hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata tes kecakapan berhitung yang 
sangat signifikan sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. 

Berdasarkan uraian hasil eksperimen di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Brain Gym sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan akademik. 
Brain Gym dirancang khusus untuk membantu dalam mengaktifkan semua 
dimensi otak dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan akademik 
yang kita inginkan dalam waktu singkat. 

Kemampuan akademik anak akan optimal jika anak dapat 
mengoptimalkan penggunaan semua dimensi otak. Upaya untuk 



mengaktifkan semua dimensi otak bisa dilakukan dengan senam otak atau 
Brain Gym (Dennison, 2002). 
a. Integrasi Otak Bagian Kiri dengan Kanan 

Gerakan menyeberangi garis tengah membantu mengintegrasikan kinerja 
pada otak hemisfer kiri dengan kanan. Secara garis besar, hemisfer kiri 
digunakan untuk berhitung, berpikir logis dan rasional, menganalisa, 
bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal yang terinci. Sementara 
hemisfer kanan digunakan untuk hal-hal yang intuitif, merasakan, 
bermusik, menari, kreatif, dan sebagainya. Selain itu hemisfer kiri akan 
mengatur badan, mata dan telinga kanan, serta hemisfer kanan akan 
mengontrol badan, mata dan telinga kiri. Kedua hemisfer ini disambung 
dengan corpus callosum, yakni simpul saraf kompleks dimana terjadi 
transmisi informasi antar belahan otak. Bila sirkuit-sirkuit informasi dari 
kedua belahan otak cepat menyilang, maka kemampuan berhitung anak 
bisa "dibangkitkan" (Indriana, 2001). 

b. Integrasi Otak Bagian Depan dengan Belakang 
Gerakan menyeberangi garis tengah partisipasi membantu meningkatkan 
kinerja pada otak (lobus frontal) dengan bagian belakang otak (brainstem 
atau batang otak), sehingga respon tendon-guard reflex menurun. Hal ini 
akan mengurangi pemendekan tendon dibagian belakang tubuh, dari 
kepala sampai tumit sehingga keseimbangan di dalam telinga (vestibular) 
dan kesadaran ruang gerak baik. Kemampuan fokus anak dalam hal 
berhitung dapat diaktifkan. 

c. Integrasi Otak Bagian Atas dengan Bawah 
Gerakan menyeberangi garis pisah antara bagian atas dan bawah tubuh 
dapat mengaitkan fungsi dari otak besar (cerebrum) untuk berpikir abstrak 
dengan sistem limbis (mid brain) yang berhubungan dengan informasi 
emosional, sehingga dengan meningkatnya integrasi bagian atas dan 
bawah otak tersebut dapat mengaktifkan keberanian, anakpun akan siap 
untuk berjuang menghadapi segala situasi apapun dalam pelajaran. 

Selain Brain Gym mampu mengaktifkan semua dimensi otak, Brain 
Gym juga dapat memperlancar aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga 
mampu untuk meningkatkan kemampuan otak seperti konsentrasi, 
koordinasi, kognitif dan memori. Dan juga gerakan ini mampu memperlancar 
aliran cairan otak yang tersendat-sendat, sehingga hal ini dapat 
meningkatkan keseimbangan dalam aliran informasi di otak dan juga dapat 
meningkatkan koordinasi sistem informasi antara otak dengan badan 
(Demuth, 2005). 

 
6. Pengukuran Kecakapan Berhitung dengan NST 

Untuk memperoleh informasi tentang kecakapan berhitung pada anak 
digunakan test yang memiliki aspek pengertian tentang besar, jumlah, urutan 
dan perbandingan, yang diambil dari subtes Nijmeegse Schoolbekwaamheids 
Test (N.S.T). Menurut Monks et al (2008), bahwa test ini memiliki aspek 
pengertian tentang besar, jumlah, urutan dan perbandingan, yang terdiri dari 
8 soal, dalam masing-masing soal terdapat beberapa gambar yang berderet. 
Anak diminta menunjukkan urutan gambar yang sesuai dengan konsep yang 
disebutkan (misal: yang di tengah, yang ke-4, yang paling kecil, yang 
berjumlah lima, yang paling banyak, yang pertama dan terakhir). Agar anak 
lebih bersemangat dan tidak mudah bosan dalam mengerjakan Nijmeegse 
Schoolbekwaamheids Test, maka test ini dilengkapi dengan warna dan 
gambar yang menarik. Dalam menyusun Nijmeegse Schoolbekwaamheids 
Test (N.S.T.) yang berhubungan dengan kecakapan berhitung, Monks et al 
telah menetapkan tiga standar, yaitu belum cakap, ragu dan sudah cakap. 



Kategori nilai untuk aspek pengertian tentang besar, jumlah dan 
perbandingan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Kategori Nilai Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T) 

Aspek Tes  Kategori Nilai 
Belum Cakap Ragu Sudah Cakap 

Pengertian tentang 
besar, jumlah, urutan 
dan perbandingan 

 
0-3 

 
4 

 
5-8 

 
 
C. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di preschool (TK) Negeri Pembina Takeran. 
Alasan peneliti mengadakan penelitian di TK Negeri Pembina Takeran karena 
sekolah ini baru saja direnovasi sehingga membutuhkan metode dan suasana 
baru pula, serta para guru siap memberikan dan mengajarkan latihan Brain Gym 
selama proses belajar mengajar. Populasi penelitian ini adalah anak usia 5-6 
tahun di TK Negeri Pembina Takeran yang berjumlah 52 orang. Sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi untuk kelompok perlakuan dari 26 responden 
sebanyak 22 responden, sedangkan untuk kelompok kontrol dari 26 responden 
yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 21 responden. Sampel diambil dengan 
teknik purposive sampling. 

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian quasi 
experimental yang merupakan experimental semu oleh karena tidak semua 
variabel dikontrol oleh peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pretest posttest control group design, yaitu eksperimen 
yang dilaksanakan pada dua kelompok dimana kelompok pertama diberi 
perlakuan dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan.  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah 
menggunakan Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test (N.S.T.). Test ini dilakukan 
pada awal penelitian dan akhir penelitian.  

 
D. HASIL PENELITIAN  

a. Karakteristik Responden 
Penelitian ini telah dilakukan di TK Negeri Pembina Takeran pada 28 

Januari sampai 18 Februari 2012. Jumlah populasi adalah 52 orang. Sampel 
yang memenuhi kriteria inklusi untuk kelompok perlakuan dari 26 responden 
sebanyak 22 responden, sedangkan untuk kelompok kontrol dari 26 
responden yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 21 responden. 

Distribusi responden usia 5-6 tahun dalam penelitian ini dari 43 
responden yang memenuhi kriteria inklusi dapat diketahui, bahwa responden 
terbanyak adalah kelompok perlakuan sebanyak 22 responden (51%), 
selanjutnya kelompok kontrol sebanyak 21 responden (49%). 
 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
1. Laki-laki 14 64 10 48 
2. Perempuan 8 36 11 52 

Total 22 100 21 100 
Sumber: Data primer diolah 2012. 
 

Berdasarkan sajian tabel 2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak 
pada kelompok perlakuan adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 



responden (64%), selanjutnya jenis kelamin perempuan sebanyak 8 
responden (36%), sedangkan responden terbanyak pada kelompok kontrol 
adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 responden (52%), 
selanjutnya jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 responden (48%). 
 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tinggi Badan 
No. Tinggi Badan Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
1. 98-105 cm 5 23 13 62 
2. 106-113 cm 13 59 7 33 
3. 114-121 cm 4 18 1 5 

Total 22 100 21 100 
Sumber: Data primer diolah 2012.  
 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa responden terbanyak 
pada kelompok perlakuan adalah memiliki tinggi badan 106-113 cm sebanyak 
13 responden (59%), selanjutnya 98-105 cm sebanyak 5 responden (23%) 
dan 114-121 cm sebanyak 4 responden (18%), sedangkan responden 
terbanyak pada kelompok kontrol adalah memiliki tinggi badan 98-105 cm 
sebanyak 13 responden (62%), selanjutnya 106-113 cm sebanyak 7 
responden (33%) dan 114-121 cm sebanyak 1 responden (5%). 

 
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan 

No. Berat Badan Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 12-17 kg 12 55 18 86 
2. 18-22 kg 10 45 3 14 

Total 22 100 21 100 
Sumber: Data primer diolah 2012. 
 

Berdasarkan sajian tabel 4, dapat diketahui bahwa responden terbanyak 
pada kelompok perlakuan adalah memiliki berat badan 12-17 kg sebanyak 12 
responden (55%), selanjutnya 18-22 kg sebanyak 10 responden (45%), 
sedangkan responden terbanyak pada kelompok kontrol adalah memiliki berat 
badan 12-17 kg sebanyak 18 responden (86%), selanjutnya 18-22 kg 
sebanyak 3 responden (14%). 

 
b. Uji Analisa Data 

1. Uji Normalitas  
Pertama dilakukan uji kenormalan data dengan menggunakan analisa 
Shapiro-Wilk.  

Tabel 5. Uji Normalitas Data Shapiro-Wilk  
Kelompok  Latihan  P Kesimpulan  
Perlakuan  Pre  0,000 Tidak Normal 

Post  0,000 Tidak Normal 
Selisih 0,000 Tidak Normal  

Kontrol  Pre 0,015 Tidak Normal  
Post 0,010 Tidak Normal  

 Selisih 0,000 Tidak Normal  
Sumber: Data primer diolah 2012. 
 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode 
Shapiro-Wilk di atas, diketahui bahwa variabel NST pretest dan posttest 



pada kelompok perlakuan menunjukkan nilai probabilitas (p) < 0,05, maka 
data tersebut berdistribusi tidak normal. Selisih antara NST pretest dan 
posttest pada kelompok perlakuan menunjukkan nilai p = 0,000 < 0,05 
maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Variabel NST pretest dan 
posttest pada kelompok kontrol menunjukkan nilai probabilitas (p) < 0,05, 
maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Selisih antara NST pretest 
dan posttest pada kelompok kontrol menunjukkan nilai p = 0,000, maka 
data tersebut berdistribusi tidak normal. 

 
2. Uji Pengaruh 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil uji pengaruh seperti pada 
tabel di bawah ini.  

Tabel 6. Uji Wilcoxon test 
Kelompok Variabel Mean P Kesimpulan 
Perlakuan Pretest 6,77 0,000 Ha diterima 

Posttest 7,68 
Kontrol Pretest 6,71 0,083 Ha ditolak 

Posttest 6,86  
Sumber: Data primer diolah 2012. 

 
Hasil pengujian Wilcoxon test untuk kelompok perlakuan menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya 
yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (p < 0,05), maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh penambahan latihan Brain Gym 
terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Hasil pengujian 
Wilcoxon test untuk kelompok kontrol menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh yang signifikan hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih 
besar dari 0,05 yaitu 0,083 (p > 0,05). 

 
3. Uji Beda Dua Kelompok 

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil uji Mann Whitney test 
dalam tabel 7 sebagai berikut: 
 

Tabel 7. Uji Mann Whitney test 
Variabel Mean P Kesimpulan 

Kelompok 
Perlakuan 
Kelompok Kontrol  

28,82 
14,86 

0,000 Ha diterima 

Sumber: Data primer diolah 2012. 
 

Pada uji beda dengan menggunakan uji statistik Mann Whitney test, 
tampak rata-rata pengaruh untuk kelompok perlakuan sebesar 28,82 dan 
untuk kelompok kontrol 14,86. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa 
kelompok perlakuan memiliki rata-rata pengaruh yang lebih besar dari pada 
kelompok kontrol (28,82 > 14,86). Hasil p = 0,000 < 0,05 yang berarti ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. 

 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisa perhitungan uji statistik, dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada pengaruh penambahan latihan Brain Gym terhadap 
kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. 

 



2. Saran 
Demi kesempurnaan penelitian, disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk memperhatikan faktor-faktor lain sebagai berikut: 
1. Memberikan kontrol terhadap responden seperti faktor genetik, status 

sosial ekonomi, stres pada anak, emosi dan perilaku. 
2. Memberikan durasi waktu dalam test NST sehingga mampu memberikan 

data yang lebih akurat. 
3. Memberikan kontrol serta pengawasan secara maksimal terhadap aktifitas 

responden selama penelitian. 
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