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ABSTRACT 

 
In order for a concentration of a stimulus is required can be achieved that are disturbing, that 

blackout all the factors contained in the field is the behaviour. Based on the results of a survey of 
the learning activities of students in Sambeng Subdistrict Selorejo SDN Lamongan on February 12, 

2015, it brings that level of concentration of students still low meaning the durability of 
concentration easily distracted or sidetracked. One effort increases the concentration of learning 

by way of grant of brainwave entrainment. Brainwave entrainment is the excitation methods of 

brain activity with a specific frequency sound waves. The goal is to make the brain wave patterns 
changed as expected. Changing wave pattern, then change too activities that occur in the brain. 
 The design of this research using Pre-experimental design (One-group Pretest-Posttest design). 

The sample in this study were school age children measured the concentration of his studies before 
and after the awarding of brainwave entrainment. The data collected is then processed with the 

editing, coding, and tabulating the score, then analyzed with a Wilcoxon Test. Results based 

obtained P = 0.000 where P < 0.05. The results showed there was an increase in the level of 

concentration of study after the awarding of brainwave entrainment. 
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PENDAHULUAN 

 
Perkembangan anak merupakan 

sesuatu yang kompleks. Artinya ada banyak 
faktor yang berpengaruh dan saling 

berhubungan dalam proses perkembangan 

anak. Baik unsur-unsur bawaan maupun 

unsur-unsur pengalaman yang didapat dalam 
interaksi lingkungan. Yang keduanya (unsur 

bawaan dan lingkungan) memiliki pengaruh 

tertentu terhadap proses perkembangan anak 
tersebut. Anak sekolah dasar umumnya 

berusia 6-12 tahun. Secara fisik, anak SD 

memiliki karakteristik sendiri yang berbeda 
dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya 

(Hidayat, 2012). 

Mengingat perkembangan anak yang 

amat pesat pada usia sekolah, dan mengingat 
bahwa lingkungan keluarga sekarang tidak 

lagi mampu memberikan seluruh fasilitas 
untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak 
terutama fungsi intelektual dan mengejar 

kemajuan zaman modern, maka anak 

memerlukan satu lingkungan sosial yang baru 
dan lebih luas, berupa sekolah untuk 

mengembangkan semua potensi, potensi yang 
dimiliki anak sangatlah banyak pada usia 

sekolah yaitu usia 9 sampai 11 tahun 

perkembangan anak dilingkungan sosial baru 

atau disekolah yang berupa prestasi 

belajarmerupakan hal yang sangat menonjol 
setiap anak memiliki prestasi yang berbeda 
dibidangnya masing-masing (Mansur, 

Herawati, 2011). 

Belajar merupakan modifikasi atau 
memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

dan merupakan suatu proses,suatu kegiatan 
dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 
bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu yakni mengalami (Oemar Hamalik, 

2013).  

Terjadinya proses belajar 
membutuhkan konsentrasi belajar. Tanpa 

konsentrasi belajar, maka peristiwa belajar itu 
sesungguhnya tidak ada atau tidak 
berlangsung (Surya, 2009). 

Agar suatu konsentrasi dapat tercapai 

diperlukan pemadaman rangsangan yang 

bersifat mengganggu, yaitu pemadaman 
segala factor yang terdapat dalam medan 
kelakuan, yang dapat bekerja sebagai pusat 

medan yang menarik perhatian secara 
spontan. 

Berdasarkan hasil survai aktivitas 

belajar siswa di SDN Selorejo Kecamatan 
Sambeng Kabupaten Lamongan pada tanggal 
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12 Pebruari 2015, didapatkan bahwa tingkat 

konsentrasi siswa masih rendah artinya daya 
tahan konsentrasinya mudah terganggu atau 

teralihkan. Hal ini dapat dilihat saat proses 

belajar berlangsung masih banyak siswa yang 
tidak memperhatikan gurunya atau bermain 
sendiri dan masih banyak siswa yang tidak 

mampu menjawab pertanyaan dari guru 

tentang pelajaran yang baru dipelajari. 
Untuk mengurangi terganggunya 

konsentrasi, selain dengan cara memadamkan 

rangsangan yang bersifat menganggu, perlu 
juga diupayakan usaha untuk meningkatkan 
konsentrasi pada pelajaran. Salah satu upaya 

meningkatkan konsentrasi belajar dengan cara 

pemberian brainwave entrainment. 
Otak terdiri dari milyaran sel otak 

yang disebut neuron. Setiap neuron saling 
berkomunikasi (menjalin hubungan) dengan 
memancarkan gelombang listrik. Gelombang 

listrik yang dikeluarkan oleh neuron dalam 

otak inilah yang disebut gelombang otak atau 
brainwave. Gelombang otak bisa diukur 

dengan peralatan elektronik yang disebut EEG 

atau Electroencephalograph. Hasil 
pengukuran EEG menunjukkan bahwa 
gelombang otak manusia terdiri dari 

gelombang Delta (1-4 Hz), Theta (4-7Hz), 

Alpha (8-12 Hz), Beta (12-20 Hz), High Beta 
(20-40 Hz) dan Gamma (40 Hz +). Pola 

gelombang otak berubah mengikuti aktivitas 
mental yang sedang terjadi di otak. Jadi kita 
bisa mengetahui apakah seseorang sedang 

santai, konsentrasi, bersemangat, stress, 

depresi atau punya gangguan mental dengan 

mengamati pola gelombang otaknya. 
Brainwave Entrainment adalah 

metode perangsangan aktivitas otak dengan 

gelombang suara berfrekuensi tertentu. 
Tujuannya adalah agar pola gelombang otak 

berubah sesuai yang diharapkan. Berubahnya 

pola gelombang, maka berubah juga aktivitas 

yang terjadi di otak. Menurut para ahli, 
apabila kedua belahan otak Anda sama-sama 

berfungsi maksimal dan seimbang, maka bisa 

belajar lebih cepat, mudah menghafal, 
meningkatkan prestasi belajar lebih 

kreatif,mengingat lebih banyak, bebas stress 

dan konsentrasi semakin baik (Erwin Eka F, 
2014). 

Meskipun telah dilakukan berbagai 

cara meningkatkan konsentrasi belajar, tetapi 

tingkat konsentrasi masih rendah dan peneliti 
ingin meneliti lebih lanjut untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar dengan 

pemberian brainwave entrainment. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analitik observasional 

dengan desain Preexperimental design ( One-

group Pretest-Posttes design). Populasinya 
adalah Seluruh siswa kelas 3,4,5 SDN 

Selorejo Kecamatan Sambeng Kabupaten 
Lamongan sebanyak 60 siswa. Sampelnya 

Seluruh siswa kelas 3,4,5 SDN Selorejo 
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan 

sebanyak 60 siswa. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 1 Data konsentrasi belajar Sebelum Dan 

Sesudah Pemberian brainwave 
entrainment 

No Kategori 

Pemberian Brainwave Entertainment 

Sebelum Sesudah 

F % F % 

1 
2 

3 

Tinggi 
Sedang 

Rendah 

4 
9 

47 

6,7 
15 

78,3 

16 
39 

5 

26,7 
65 

8,3 

Total 60 100 60 100 

Z=0,463 P=0,000 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat 

diketahui bahwa terdapat perubahan tingkat 

konsentrasi belajar. Setelah pemberian 
brainwave entrainment terjadi perubahan 

peningkatan konsentrasi belajar. Dari 4 anak 

yang konsentrasi belajar tinggi setelah 
pemberian brainwave entrainment didapatkan 
hamper setengahnya yaitu 16 anak dan dari 47 

anak yang konsentrasi belajarnya rendah 

setelah pemberian pemberian brainwave 
entrainment menjadi 5 anak. Sedangkan 

sebanyak 9 anak yang konsentrasi belajarnya 
sedang setelah pemberian brainwave 
entrainment menjadi 39 anak konsentrasi 

belajarnya sedang. 

Hasil uji wilcoxon sign rank test 

menunjukkan nilai Z=0,463 yang berarti 
terdapat pengaruh dengan hasil singnifikansi 
p=0,000 p<=0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 

diterima yang berarti ada peningkatan tingkat 
konsentrasi belajar sesudah pemberian 

brainwave entrainment. 
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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 
bahwa terdapat perubahan tingkat konsentrasi 

belajar. Setelah pemberian brainwave 
entrainment terjadi perubahan peningkatan 
konsentrasi belajar. Dari 4 anak yang 

konsentrasi belajar tinggi setelah pemberian 

brainwave entrainment didapatkan hampir 
setengahnya yaitu 16 anak dan dari 47 anak 

yang konsentrasi belajarnya rendah setelah 
pemberian pemberian brainwave entrainment 

menjadi 5 anak. Sedangkan sebanyak 9 anak 
yang konsentrasi belajarnya sedang setelah 

pemberian brainwave entrainment menjadi 39 

anak konsentrasi belajarnya sedang. 
Hasil uji wilcoxon sign rank test 

menunjukkan nilai Z=0,463 yang berarti 

terdapat pengaruh dengan hasil singnifikansi 
p=0,000 p<=0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 

diterima yang berarti ada peningkatan tingkat 

konsentrasi belajar sebelum dan sesudah 

pemberian brainwave entrainment. 
Pemberian brainwave entrainment 

dapat meningkatkan tingkat konsentrasi anak 

usia sekolah dari konsentrasi yang rendah 
menjadi konsentrasi yang sedang. Pemberian 

brainwave entrainment bermanfaat sebagai 

terapi untuk anak yang memiliki konsentrasi 
yang rendah. Anak-anak yang prestasi 
belajarnya kurang umumnya memiliki 

konsentrasi belajar yang kurang sehingga 

semua materi yang disampaikan tidak dapat 
diterima dengan baik. Melalui pemberian 

brainwave entrainment konsentrasi yang 
kurang dapat lebih lama dalam berkonsentasi 
dalam menerima materi. Tujuan dari 

pemberian brainwave entrainment antara lain 

memfasilitasi anak untuk dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar memberikan relaksasi serta 
membantu anak agar lebih semangat dalam 

belajar. Respon emosional yang positif atau 
dari pengaruh pemberian brainwave 
entrainment ini berjalan mengalir dalam tubuh 

dan diterima oleh batang otak. Setelah 

diformat dengan bahasa otak, kemudian 

ditransmisikan ke salah satu bagian otak besar 
yakni merangsang otak agar reseftif terhadap 
materi yang sedang dipelajari membantu 

mengembangkan kreativitas meningkatkan 
konsentrasi dalam pembelajaran (Sri 

Pujiningsih, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
hampir seluruhnya siswa setelah pemberian 

brainwave entrainment siswa tersebut dapat 

merasakan perbedaan antara sebelum dan 
sesudah pemberian brainwave entrainment, 

siswa merasakan lebih dapat berkonsentrasi 

lebih lama dalam menerima materi yang 
disampaikan gurunya sehingga tidak sulit 
untuk menyelesaikan soal yang diberikan. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang Pengaruh pemberian 
brainwave entrainment terhadap peningkatan 

konsentrasi belajar pada anak usia sekolah di 

SDN Selorejo Kecamatan Sambeng 
Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

1)  Hampir seluruhnya tingkat konsentrasi 
belajar anak usia sekolah di SDN Selorejo 

Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan sebelum pemberian brainwave 

entrainment rendah. 
2) Sebagian besar tingkat konsentrasi belajar 

anak usia sekolah di SDN Selorejo 

Kecamatan Sambeng Kabupaten 
Lamongan sebelum pemberian brainwave 

entrainment sedang. 

3) pemberian brainwave entrainment sedang 
entrainment terhadap peningkatan 
konsentrasi belajar pada anak usia sekolah 

di SDN Selorejo Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan 
 

2. Saran 
Saran yang diberikan terkait dengan 

hasil dan pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Diharapkan lebih memperhatikan 

konsentrasi belajar peserta didik saat 
proses belajar mengajar. 

2) Diharapkan tenaga kesehatan 
meningkatkan penyuluhan tentang cara 
peningkatan konsentrasi pada anak usia 

sekolah 
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