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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti pernah mengalami stres, entah yang ringan, 

sedang sampai yang stres berat. Perubahan fisik pada diri remaja dalam masa 

pubertas terkadang menyebabkan ketidakstabilan emosi dan berpotensi 

terjadinya stres. Menurut Farida (2008), stres pada remaja awal lebih 

diakibatkan oleh faktor usia transisi dari anak-anak menuju dewasa. Periode 

ini disebut dengan periode storm and stres. 

Pada hakikatnya stres dapat terjadi pada respon fisik, psikologis dan 

sosial.  Stres fisik atau sistemik terjadi ketika tuntutan tugas berdampak pada 

tubuh yang dapat mengakibatkan hilangnya kekebalan sehingga berpotensi 

terjadinya penyakit. Stres psikologis merupakan suatu hubungan yang 

partikular antara seseorang dengan lingkungan yang dinilainya sebagai 

tuntutan yang melebihi kemampuannya sebagai manusia sehingga 

mengganggu proses kesejahteraan dan berpengaruh pada proses sosialnya 

(Farida, 2008). 

Gejala stres pada remaja dapat bervariasi. Kecemasan adalah gejala 

psikologis yang paling umum. Gejala lainnya yaitu pada fisik diantaranya 

meliputi sakit kepala, kesulitan menelan, mual, berkeringat dingin, nyeri pada 

perut, nyeri leher kronis, kelelahan, pusing, sakit dada, sakit punggung, 
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peningkatan frekuensi buang air kecil, kejang otot, kehilangan memori, mudah 

panik, sembelit, diare, insomnia, dan gatal-gatal (Voss, 2006). 

Fenomena stres pada remaja menurut Prinantyo meningkat akhir–akhir 

ini, dimana siswa rela untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis, hal ini 

disebabkan oleh persoalan–persoalan yang terjadi dalam lingkungan sekolah 

baik yang bersumber dari guru, pelajaran, maupun lingkungan sosialnya 

(Kompas, 2004). Stres yang terjadi pada remaja awal akibatnya bisa lebih fatal 

jika tidak secepatnya datangani, karena pengalaman hidup pada usia remaja 

masih sedikit dibandingkan usia dewasa, sehingga mereka kesulitan untuk 

mencari solusi ketika menghadapi masalah. 

Penelitian dari Virginia Mahan mengungkapkan bahwa faktor–faktor 

penyebab stres pada remaja dipresentasekan sebagai berikut: stres akademik 

(26%), konflik dengan orang tua (17%), masalah financial (10%) dan pindah 

rumah atau sekolah (5%). Tekanan-tekanan lainnya berupa: (1) tekanan 

akademik dari banyaknya beban pelajaran dan metode pengajaran yang kurang 

bervariasi, cemas menghadapi ujian atau ulangan, tidak dapat mengelola 

waktu belajar. (2) tekanan sosial dari teman sebaya. Akibat dari stress yang 

dialami remaja adalah munculnya perilaku yang meliputi: cemas, tidak 

percaya diri, pemalu, agresif, harga diri rendah dan tertutup (Farida, 2008). 

Begitu banyak persoalan–persoalan yang menyebabkan timbulnya 

stres pada remaja sehingga menjadi hambatan dalam kegiatan belajar mereka, 

perlu adanya upaya untuk mengurangi derajat stres pada remaja agar mereka 

dapat berpotensi secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
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Berdasarkan fenomena di atas, metode Brain Gym merupakan salah 

satu cara yang mudah untuk membantu remaja dalam mengelola stres-nya. 

Brain Gym (juga dikenal sebagai Kinesiology Pendidikan) adalah sistem 

sadar, gerakan perkembangan dan postur yang mengurangi stres dan 

mengintegrasikan belahan otak untuk meningkatkan dan mempercepat proses 

belajar. Tidak seperti pelatihan relaksasi, teknik atau strategi pemecahan 

masalahnya membutuhkan beberapa sesi untuk mencapai hasil. Sebuah sesi 

tunggal pada Brain Gym memiliki efek yang langsung dan tahan lama. 

Gerakan awal Brain Gym dikembangkan oleh Paul Dennison dan istrinya Gail 

Dennison sebagai bagian dari proses untuk mendidik kembali seluruh pikiran 

atau sistem tubuh dalam memberi kemudahan dan efisiensi fungsi. 

Konsep dasar Brain Gym adalah; 1) belajar merupakan kegiatan alami 

dan menyenangkan dan terus terjadi sepanjang hidup seseorang; 2) kesulitan 

belajar adalah ketidakmampuan mengatasi stres dan keraguan dalam 

menghadapi suatu tugas baru; 3) kita semua mengalami “kesulitan belajar” 

selama kita telah belajar untuk tidak bergerak. Jadi, brain gym adalah suatu 

usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi ketegangan dan tantangan 

pada diri sendiri dan orang lain (Dennison, 2008) 

Penelitian terdahulu mengenai Brain Gym yaitu untuk meningkatkan 

daya ingat selama 3 minggu oleh Nuria (2009), serta penelitian Brain Gym 

untuk meningkatkan kecakapan berhitung selama 2 minggu oleh Prihastuti 

(2009), telah memberikan hasil adanya peningkatan perhatian dan respon yang 

lebih cepat serta peningkatan kemampuan untuk menangani kompleksitas 
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aktivitas belajar atau kesulitan belajar yang akan berdampak stres pada siswa. 

Melihat efektifnya Brain Gym maka penulis ingin meneliti tentang pengaruh 

Brain Gym terhadap penurunan tingkat stres pada remaja kelas VII SMP 

Muhammadiyah Pekalongan. 

B. Identifikasi Masalah  

Stres merupakan suatu konsep yang sifatnya multi dimensi dan multi 

ilmu dalam membahasnya. Hampir seluruh pendekatan teori membahas 

tentang stres, baik dari pendekatan fisiologis dan psikologis. Seseorang yang 

sedang stres lebih sensitif karena terkadang sering menyalahartikan apa yang 

terjadi pada dirinya. Seseorang tersebut bisa salah persepsi, salah membaca 

dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik dan nasehat, 

bahkan perilaku orang lain. 

Remaja yang mengalami stres pada umumnya dapat dikenali tanda-

tandanya dari segi fisik, emosi, intelektual dan interpersonal. Segi fisik 

meliputi : sakit kepala, tidur tidak teratur, tegang pada leher, berkeringat, tidak 

selera makan dan sering gemetar. Sedangkan emosional meliputi: cemas, 

gelisah, sedih, mood yang berubah-ubah, mudah marah, gugup dan harga diri 

yang rendah. Berkaitan dengan intelektualnya meliputi : sulit konsentrasi, 

pelupa, pikiran kacau, sering melamun, sulit mengambil keputusan, rendahnya 

motivasi dan prestasi belajar. Gejala interpersonal meliputi : kehilangan orang 

lain, mudah menyalahkan orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, egois 

dan sering mendiamkan orang lain (Farida, 2008). 
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Pendekatan melalui Brain Gym dalam hal pengelolaan tingkat stres 

pada remaja dipandang efektif penggunaannya. Karena gerakan dalam Brain 

Gym bisa menghasilkan stimulus yang dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif (kewaspadaan, konsentrasi, kecepatan, persepsi, belajar, memori, 

pemecahan masalah, dan kreativitas). Selain itu, senam otak juga 

menyelaraskan kemampuan berkreativitas dan berpikir pada saat yang 

bersamaan, meningkatkan keseimbangan atau harmonisasi antara kontrol 

emosi dan logika, mengoptimalkan fungsi kinerja panca indra, serta menjaga 

kelenturan maupun keseimbangan tubuh.  

C. Pembatasan Masalah 

Dari berbagai masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis 

membatasi permasalahan hanya pada pengaruh Brain Gym terhadap 

penurunan tingkat stres pada remaja kelas VII SMP Muhammadiyah 

Pekalongan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yaitu adakah pengaruh Brain Gym terhadap 

penurunan tingkat stres pada remaja kelas VII SMP Muhammadiyah 

Pekalongan. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan 

pengaruh latihan Brain Gym terhadap penurunan tingkat stres pada remaja 

kelas VII SMP Muhammadiyah Pekalongan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu, pengalaman dan wawasan, pengetahuan penulis 

tentang pengaruh Brain Gym terhadap penurunan tingkat stres pada remaja 

kelas VII SMP Muhammadiyah Pekalongan 

2. Bagi Profesi 

Memberi gambaran tentang pengaruh Brain Gym terhadap 

penurunan tingkat stres pada remaja kelas VII SMP Muhammadiyah 

Pekalongan. 

3. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi D4 

Fisioterapi sebagai lahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta  dan bidang keilmuan 

lainnya. 

4. Bagi Masyarakat 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengaruh Brain Gym 

terhadap penurunan tingkat stres pada remaja kelas VII SMP 

Muhammadiyah Pekalongan. 

    


