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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan bukanlah suatu hal yang statis atau tetap, melainkan suatu 

hal yang dinamis sehingga adanya suatu perubahan atau perbaikan secara 

terus-menerus. Perubahan dapat dilakukan dalam hal metode mengajar, buku-

buku pelajaran, alat-alat pembelajaran, maupun materi-materi pelajaran 

melalui penalaran.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Matematika diajarkan bukan hanya untuk 

mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam matematika itu 

sendiri, tetapi matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan untuk membantu 

melatih pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, 

dan tepat. Disamping itu juga agar siswa terbentuk kepribadiannya serta 

terampil menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah yaitu memberi 

tekanan pada penataan nalar, pembentukan sikap siswa serta ketrampilan 

dalam menerapkan matematika. 

Anggapan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, matematika 

masih merupakan mata pelajaran sulit, membingungkan, dan bahkan sangat 

ditakuti oleh sebagian besar yang mempelajarinya. Hal itu dikarenakan, 

konsep-konsep yang sulit dipahami, banyaknya rumus-rumus yang perlu 



dihafal, perhitungan dan pemecahan masalah yang rumit sehingga 

menyebabkan siswa bosan dan takut dengan pelajaran matematika (Masykur, 

2007: 6). Format belajar mengajar yang monoton juga dapat menyebabkan 

siswa merasa takut, bosan atau malas bahkan tidak aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Kurangnya keaktifan siswa  karena rasa takut dapat 

dilihat dari proses pembelajaran di kelas. Keberanian siswa untuk bertanya 

kepada guru masih rendah. Apabila ditanya guru tidak ada yang mau 

menjawab, jika tidak ditunjuk. Selain itu banyak siswa yang enggan dan tidak 

mau mengerjakan soal di depan kelas, ketika guru menawarkan. 

Selain kurang bervariasinya pola pengajaran yang ada, ketakutan siswa 

pada matematika juga disebabkan oleh pola pengajaran guru yang otoriter, 

yang menganggap siswa yang banyak bertanya sebagai hal yang kurang ajar 

dan tidak patuh pada pola pengajaran guru. Di samping itu, juga disebabkan 

oleh tekanan berlebihan pada hapalan, kecepatan berhitung dan prestasi 

individu, serta banyaknya guru pengajar mata pelajaran ini yang tidak 

mengetahui proses terpenting dalam bermatematika adalah nalar, bukan 

kemampuan berhitung, dan mereka menganggap siswa yang tidak bisa 

berhitung tidak pintar matematika. 

Sejauh ini tingkat penguasaan siswa dalam matematika pada semua 

jenjang pendidikan (SD-PT) masih sekitar 34%. Hal itu dikarenakan, 

penekanan yang berlebihan pada isi dan materi diajarkan secara terpisah-

pisah. Materi pembelajaran matematika  pun diberikan dalam bentuk jadi, 

sehingga membuat siswa tidak mampu memahami dengan baik apa yang 



mereka pelajari. Di samping itu, kurikulum matematika hanya dapat diikuti 

oleh 30% siswanya. Kurikulum yang padat, menyebabkan pengajaran 

matematika di sekolah-sekolah cenderung didominasi oleh proses transfer of 

knowledge saja dan tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk 

menentukan sendiri ke arah mana ingin bereksplorasi dan menemukan 

pengetahuan yang bermakna bagi dirinya (Masykur, 2007: 37). 

Pada dasarnya siswa sangat membutuhkan permainan dan hiburan 

setelah selesai belajar. Kelas yang diliputi oleh suasana hening, sepi, serius 

dan penuh konsentrasi terhadap pelajaran, maka akibat yang tidak disadari 

menjadikan individu siswa merasa takut, bosan, kelelahan, capek, butuh 

refresing, istirahat, rekreasi dan semacamnya. Siswa hendaknya diijinkan 

bermain, refresing, menghibur diri, bersuka ria, berbicara bebas ataupun 

bergerak dan berlari. Untuk mengendorkan syaraf-syaraf yang kencang atau 

tegang, menghindarkan kebosanan, menghilangkan kelelahan, asalkan semua 

itu memiliki nilai manfaat bagi siswa dan bagi kelangsungan dan kelancaran 

aktifitas pengajaran dan sebatas kewajaran (Ahmad, 2004:30). 

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif terhadap 

matematika dengan hasil prestasi siswa yang tinggi, guru harus kreatif dan 

inovatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan 

berpusat pada siswa. Salah satunya dengan menawarkan suatu alat bantu 

pembelajaran. Brain gym (Senam Otak) menjadi suatu alat bantu pembelajaran 

yang sangat efektif. Brain gym bisa dilakukan untuk menyegarkan fisik dan 

pikiran siswa setelah menjalani proses pembelajaran yang membutuhkan 



konsentrasi tinggi yang mengakibatkan kelelahan pada otak. 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.  

Gerakan brain gym yang digunakan menurut kecepatan gerakan anak 

itu sendiri, akan secara efektif membantu anak kembali pada kondisi mental 

yang optimal untuk pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang 

berlangsung dapat berjalan efektif, efisien, dan produktif. Konsep dasar brain 

gym adalah: (a) belajar merupakan kegiatan alami dan menyenangkan, yang 

terus terjadi sepanjang hidup seseorang; (b) kesulitan belajar adalah 

ketidakmampuan mengatasi stres 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 (Denisson, 2002: 3). 

Dengan didasari hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin meneliti tentang 

penerapan Brain gym untuk meminimalkan phobia siswa dalam belajar 

matematika. 

 

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada 

beberapa masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran matematika : 

1. Format belajar mengajar yang monoton dapat menyebabkan siswa merasa 

takut, bosan atau malas untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2. Masih minimnya keaktifan belajar siswa dalam bidang studi matematika 

karena anggapan pelajaran matematika sulit bahkan menjadi phobia. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam, maka permasalahan 

harus dibatasi. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada 

meminimalkan phobia siswa terhadap matematika, sebelum diberikan brain 

gym dan setelah diberikan brain gym. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dalam menerapkan Brain 

Gym (Senam Otak). 

2. Apakah dengan Brain Gym (Senam Otak) dapat meminimalkan phobia 

matematika pada siswa. 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika dengan menerapkan 

Brain Gym, untuk meminimalkan phobia matematika pada siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meminimalkan phobia matematika pada siswa, dengan menerapkan 

Brain Gym. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran matematika, 

khususnya untuk meminimalkan phobia matematika serta mengoptimalkan 

daya kerja otak. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru 

1) Membantu guru untuk menyegarkan proses pembelajaran melalui 

Brain Gym. 

2) Memberi bahan pertimbangan bagi guru mengenai alat bantu 

pembelajaran yang sesuai untuk meminimalkan phobia 

matematika. 

 

 



b. Bagi siswa 

1) Siswa lebih berinteraksi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

2) Siswa dapat meminimalkan phobia matematika dalam diri mereka. 

 


