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ABSTRAK

Keberhasilan proses belajar dipengaruhi adanya kemampuan dan semangat individu dalam
melaksanakan kegiatan belajar. Terkait dengan hal tersebut kejenuhan belajar merupakan masalah
serius yang perlu diperhatikan. Brain Gym merupakan metode yang tepat dalam penanganan hal
tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap kejenuhan belajar
siswa kelas XI jurusan TKR di SMK Sabilul Muttaqin Margoagung Sumberrejo Bojonegoro.
Desain penelitian ini yaitu Pra-experimental Design dengan pendekatan one group pre-test-post
test design. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh siswa kelas XI jurusan TKR Di SMK
Sabilul Muttaqin Sumberrejo Bojonegoro tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 34 siswa dengan
teknik sampling yaitu simple random sampling, diperoleh sampel sebanyak 32 siswa. Instrument
menggunakan Kuesioner Burnout. Setelah ditabulasi dan dianalisa menggunakan uji paired T
dengan nilai ρ<0,05.
Hasil pengujian statistik diperoleh nilai t hitung= 7.274  dan t tabel= 2.042 dengan tingkat
signifikan 0.000 (ρ<0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang mengalami
kejenuhan belajar sebelum diberikan senam otak dengan skor rata-rata 32.28 dengan kategori
kejenuhan sedang dan sesudah diberikan senam otak mengalami penurunan dengan skor rata-rata
21.63 dengan kategori kejenuhan rendah. Sehingga artinya ada pengaruh senam otak
terhadap kejenuhan belajar siswa kelas XI jurusan TKR di SMK Sabilul Muttaqin Margoagung
Sumberrejo Bojonegoro.
Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata memang senam otak mampu mengatasi kejenuhan belajar
siswa sehingga senam otak dapat diaplikasikan oleh siswa sebelum maupun setelah proses
pembelajaran.

Kata Kunci : Brain Gym, Kejenuhan, Siswa

PENDAHULUAN

Kejenuhan merupakan kondisi dimana
seseorang merasa jenuh yang diakibatkan oleh
karena tuntutan pekerjaan yang banyak dan
juga merupakan fenomena yang umum terjadi
pada siswa disekolah, kejenuhan terjadi
karena adanya tuntuntan- tuntutan yang harus
dipenuhi oleh siswa dalam proses belajar dan
mengajar seperti tugas-tugas, aturan
dilingkungan sekolah, tuntutan prestasi dan
tuntutan untuk memiliki ketrampilan (Syah,
2008).

Desmita mengidentifikasi ada 4
tuntutan dalam sekolah yang menjadi pemicu
kejenuhan dan stress, yaitu: 1) Physical
Demands tuntutan yang berasal dari
lingkungan sekolah seperti keadaan kelas,
sarana sekolah dan kebersihan, 2) Role

Demands (tuntutan peran) harapan sekolah
yang harus dipenuhi oleh siswa terkait dengan
fungsi pendidikan seperti nilai yang
memuaskan, mempertahankan prestasi dan
ketrampilan yang lebih, 3) Interpersonal
Demands (tuntutan interpersonal) siswa
dituntut mampu untuk melakukan interaksi
sosial atau menjalin hubungan baik dengan
orang lain disekitarnya, 4) Task Demands,
tuntutan tugas yang dapat meliputi homework
dan classwork. Tuntutan-tuntutan tersebut
disatu sisi merupakan aktivitas sekolah yang
sangat bermanfaat bagi perkembangan dan
kemajuan siswa, namun disisi lain tidak
jarang tuntutan peran, tuntutan interpersonal
dan tuntutan tugas yang berkepanjangan dapat
menimbulkan perasaan tertekan, cemas dan
jenuh (Najah, 2015).
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Aryani (2012), berpendapat bahwa
tekanan akademik dapat bersumber dari guru,
mata pembelajaran, metode mengajar, strategi
belajar, menghadapi ulangan/diskusi dikelas
dan tekanan sosial yang bersumber dari
teman-teman sebaya siswa. Tekanan akan
mengakibatkan stres yang dialami oleh siswa
selanjutnya akan berpengaruh pada fisik dan
aspek psikologisnya yang akan
mengakibatkan terganggunya proses belajar.
Stres yang dapat dikelola secara baik dapat
menyebabkan kejenuhan. Hal tersebut
diperkuat dengan pendapat Slivar (2001,
dalam Kurniawan, 2016), yang menyatakan
bahwa stress yang berkepanjangan akan
menyebabkan seseorang mengalami
kejenuhan (burnout) belajar.

Fenomena kejenuhan belajar telah
banyak diteliti sebelumnya. Penelitian yang
dilakukan Firmansyah (2012) pada siswa
kelas VII SMPN 1 Lembang yang
menemukan bahwa 14,6% siswa mengalami
kejenuhan belajar kategori tinggi, 72,9% pada
kategori sedang, serta 12,5% pada kategori
rendah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan
Suwarjo, et. al. (2015) menemukan bahwa
93,97% siswa kelas XI dari beberapa sekolah
dikota Yogyakarta mengalami burnout atau
kejenuhan belajar, dimana sebaran datanya
adalah 8,03% siswa terkategori sangat tinggi,
25,30% siswa terkategori tinggi, 40,76%
terkategori sedang, 19,88% terkategori rendah
dan 6,02% terkategori sangat rendah. Pernah
dilakukan penelitian yang serupa oleh
Kurniawan (2016), pada siswa kelas XI
SMAN 4 Yogyakarta menemukan bahwa 35%
siswa mengalami kejenuhan belajar, dimana
6% siswa mengalami kejenuhan belajar tinggi,
6% siswa mengalami kejenuhan belajar
sedang, 23% siswa mengalami kejenuhan
belajar rendah sedangkan sisanya sebanyak
65% siswa tidak mengalami kejenuhan
belajar. Dari data yang sama juga dapat dilihat
profil kejenuhan belajar dilihat dari masing-
masing aspek pembentuknya, aspek kelelahan
emosi sebesar 35,6% dari semua responden,
aspek kelelahan kognitif sebesar 20% dari
semua responden dan aspek kehilangan
motivasi sebesar 24% dari semua responden.

Masalah kejenuhan pada psoses
pembelajaran juga nampak pada siswa kelas
XI jurusan TKR (Teknik Kendaraan Ringan)
SMK Sabilul Muttaqin Desa Margoagung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro, berdasarkan surve awal yang
dilakukan pada tanggal 23 September 2017
hasil wawancara dengan Kepala Sekolah,
diperoleh hasil  siswa kelas XI dengan jurusan
TKR (Teknik Kendaraan Ringan) Sebanyak
34 siswa, 7 berjenis kelamin perempuan dan
27 berjenis kelamin laki-laki mengatakan
bahwa masih banyak siswa yang akhir- akhir
ini mengalami penurunan motivasi dalam
belajar yang mungkin saja dikarenakan proses
pembelajaran dan juga tuntutan tugas maupun
banyaknya mata pelajaran yang harus
ditempuh. Hasil wawancara yang dilakukan
dengan salah satu murid kelas XI jurusan
TKR di SMK Sabilul Muttaqin mengatakan
bahwa terkadang dirinya merasa bosan dalam
proses pembelajaran apalagi jika dalam satu
hari terdapat banyak mata pelajaran yang
harus diterima. Pemerolehan data awal
mengenai kejenuhan belajar, peneliti
membagikan skala kejenuhan belajar menurut
MBI (Maslach Burnout Inventory) pada siswa
kelas XI jurusan TKR SMK Sabilul Muttaqin
Sumberrejo, Bojonegoro dengan hasil : dari
10 siswa yang dilakukan pengukuran
kejenuhan belajar, didapatkan 7 siswa
mengalami kejenuhan belajar (70 %), yang
masing-masing terkategori yaitu 2 (28,6%)
siswa masuk dalam kategori kejenuhan tinggi,
3 (42,8%) siswa masuk dalam kategori sedang
dan 2 (28,6%) siswa masuk dalam kategori
kejenuhan rendah. Sedangkan 3 (30%) siswa
tidak jenuh. Jadi masalah pada penelitian ini
adalah sebagian besar siswa mengalami
kejenuhan belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
kejenuhan dapat diklasifikasikan menjadi
faktor personal dan faktor lingkungan. Faktor
personal diantaranya kepribadian, harapan,
demografi, kontrol fokus dan tingkat efisiensi.
Faktor lingkungan yang berperan diantaranya
adalah beban kerja, penghargaan, kontrol,
kepemilikan, keadilan dan nilai (Cavus,
2010). Menurut Kurniawan (2016), faktor-
faktor yang mempengaruhi kejenuhan dalam
belajar, yaitu: 1) kelebihan beban pekerjaan,
2)  kurang adanya kontrol atas pekerjaan yang
dilakukan oleh individu, 3) kurang adanya
penghargaan atas kontribusi pekerjaan yang
dilakukan oleh individu, 4) kurang adanya
keadilan, 5) kurang adanya dukungan dari
lingkungan atau perpecahan, 6) terdapat
kesenjangan nilai dan norma yang berlaku
dilingkungan dengan prinsip yang dimiliki
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individu, 7) metode pembelajaran yang tidak
kreatif dan partisipasi siswa yang terbatas, 8)
hubungan interpersonal kurang terjalin dengan
baik antara guru dan siswa maupun antara
siswa dengan siswa, 9) serta harapan atau
tuntutan yang tinggi dari keluarga, 10) banyak
siswa hidup dalam ketakutan, kegagalan dan
kritik atas kurangnya keberhasilan yang
ditimbulkan oleh adanya kejenuhan belajar
yaitu keletihan mental dan tidak bisa lagi
menyerap informasi dari lingkungan.

Jika masalah ini terus terjadi maka
kualitas dari siswa akan menurun dalam
motivasi untuk belajar, stress berkepanjangan,
timbul gejala kelelahan emosional, kelelahan
fisik, kelelahan mental, penghargaan terhadap
diri sendiri (Nursalam, 2014). Masalah
kejenuhan belajar ini membutuhkan perhatian
yang serius dalam meningkatkan kembali
semangat belajar siswa sehingga siswa
mampu menangkap informasi maupun
pengetahuan yang dipelajari dengan baik.

Menurut Permendikbud No 111 tahun
2014 menyebutkan bahwa bimbingan dan
konseling belajar mampu membantu siswa
untuk menyadari potensi diri dalam aspek
belajar dan memahami berbagai hambatan
belajar akibat salah satunya adalah kejenuhan
dalam belajar (Kurniawan, 2016). Kiat-kiat
yang biasa dilakukan dalam menangani
kejenuhan dalam belajar adalah melakukan
istirahat, konsumsi makanan dan minuman
yang bergizi,pengubahan dan penjadwalan
ulang, pengubahan dan penataan lingkungan,
memberikan motivasi dan stimulasi baru,
optimis dan selalu mencoba hal-hal baru dan
pujian dari pendidik (Hardiyanto, 2009).
Upaya lain yang bisa dilakukan dalam
mengatasi kejenuhan belajar adalah
mengurangi kejenuhan belajar dengan
menciptakan mekanisme koping yang positif
yaitu dengan melakukan senam otak (Brain
Gym).

Menurut Dennison (2008), senam
otak (Brain Gym) adalah latihan gerak
sederhana yang dilakukan untuk memudahkan
kegiatan belajar, membangun harga diri dan
rasa kebersamaan, rangkain gerakan yang
dilakukan bisa memperbaiki konsentrasi
belajar siswa, meningkatkan rasa percaya diri,
membutuhkan minat belajar, serta
membuatnya lebih mampu mengendalikan
stress dan kesulitan-kesulitan belajarnya.

Senam otak dapat dilakukan oleh segala usia,
mulai dari anak-anak hingga lansia

Sudah terdapat berbagai macam
penelitian yang pernah dilakukan mengenai
senam otak, beberapa penelitian yang terkait
dengan senam otak menunjukkan dampak
positif. Penelitian yang dilakukan oleh
Chosiyah, et.al. (2013), menunjukkan senam
otak dapat menurunkan kecemasan.Penelitian
yang dilakukan oleh Putu Aniek, et.al. (2013),
menunjukkan bahwa senam otak efektif dalam
menurunkan tingkat stress lansia. Penelitian
yang dilakukan oleh Ikbal (2017)
menunjukkan senam otak efektif dalam
meningkatkan tingkat konsentrasi belajar
mahasiswa keperawatan UIN Alaudin
Makassar.

Melihat banyaknya dampak dan hasil
positif dari senam otak dan juga mengingat
masih banyak siswa SMK Sabilul muttaqin
masih banyak yang mengalami masalah
kejenuhan dalam belajar, peneliti tertarik
untuk mengkajinya secara ilmiah menjadi
sebuah penelitian yang berjudul “ Pengaruh
Senam Otak (Brain Gym) Terhadap
Kejenuhan Belajar Siswa Kelas XI jurusan
TKR di SMK Sabilul Muttaqin Desa
Margoagung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan
adalah penenlitian kuantitatif dengan desain
menggunakan Pra-experimental Design
dengan pendekatan one group pre-test-post
test design. Populasi dalam penelitian ini
adalah Seluruh siswa kelas XI jurusan teknik
kendaraan ringan SMK Sabilul Muttaqin
Sumberrejo Bojonegoro tahun pelajaran
2017/2018 sebanyak 34 siswa. Sampel
sebanyak 32 siswa dan tekhnik pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan
Simple Random Sampling. Alat pengumpulan
data dengan lembar kuisioner BMI (Burnout
Masclah Inventori) untuk mengukur
kejenuhan belajar siswa sebelum dan sesudah
diberikan senam otak (Brain Gym). Uji
statistik yang dipakai adalah uji Paired T
karena data berdistribusi normal.
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HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
Tabel 1 Karakteristik Siswa Berdasarkan

Umur
No. Umur F %
1.
2.

16 Tahun
17 Tahun

25
7

78,1
21,9

Jumlah 32 100
Sumber: Data Penelitian tahun 2018.

Dari tabel 1 diatas menunjukkan
bahwa dari 32 siswa sebagian besar siswa
berumur 16 tahun yaitu 25 siswa atau 78,1%
dan sebagian kecil siswa berumur 17 tahun
yaitu 7 siswa atau 21,9 %.

Tabel 2 Karakteristik Siswa Berdasarkan Jenis
Kelamin

No. Jenis Kelamin F %
1.
2.

Laki-laki
Perempuan

32
0

100
0

Jumlah 32 100
Sumber: Data Penelitian tahun 2018

Dari tabel 2 diatas menunjukkan
bahwa dari 32 siswa seluruhnya berjenis
kelamin laki-laki.

2. Data Khusus
Tabel 3 Distribusi Siswa Berdasarkan

Kejenuhan Belajar Sebelum
Diberikan Senam Otak

Sebelum
diberikan

Senam
Otak

Paired Differences

Mean N
Std.

Deviation

Scor of
Burnout

Min Max
32.28 32 15.909 6 56

Sumber: Data Penelitian tahun 2018
Berdasarkan tabel 3 kejenuhan belajar

pada siswa kelas XI jurusan TKR di SMK
Sabilul Muttaqin sebelum diberikan senam
otak cenderung  tinggi, dari responden 32
siswa dengan rata-rata 32.28 dan standart
deviasi 15.909 terdapat skor tertinggi yaitu 56
dan yang paling rendah terdapat skor 6.

Tabel 4 Distribusi Siswa Berdasarkan
Kejenuhan Belajar Sesudah Diberikan
Senam Otak

Setelah
diberikan

Senam
Otak

Paired Differences

Mean N
Std.

Deviation

Scor of
Burnout

Min Max
21.63 32 9.781 6 42

Sumber: Data Penelitian tahun 2018

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa
skor kejenuhan belajar pada siswa kelas XI
jurusan TKR di SMK Sabilul Muttaqin
sesudah diberikan senam otak (Brain Gym)
cenderung lebih rendah atau mengalami
penurunan, dari responden 32 siswa terdapat
skor tertinggi yaitu 42 dan yang paling rendah
terdapat skor 6 dan diperoleh rata-rata 21.63
dan standart deviasi 9.781.

Tabel 5 Hasil Analisis Uji Paired T Untuk
Mengetahui Pengaruh Senam Otak
Terhadap Kejenuhan Belajar Siswa
Kelas XI Jurusan TKR

Kejenuhan Belajar N t
Nilai Sig
(2-tailed)

1.

2.

Sebelum diberikan
Senam Otak

32
7.274 0.000

Setelah diberikan
Senam Otak

32

Sumber: Data Penelitian tahun 2018
Berdasarkan tabel 3 dan 4 hasil analisis

uji paired T didapatkan rerata kejenuhan
belajar  kejenuhan belajar sebelum diberikan
senam otak (Brain Gym) adalah 32.28 dan
rerata kejenuhan belajar setelah diberikan
senam otak (Brain Gym) 21.63  dari 32
responden, sehingga rerata penurunan
kejenuhan belajar adalah 10.65 poin,
Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t
tabel , didapatkan t hitung 7.274 sedangkan t
tabel 2.042 jadi dapat disimpulkan bahwa t
hitung > t tabel sedangkan jika dilihat dari
nilai probabilitas nilai sig. 2-tailed (ρ = 0.000)
(ρ sign < 0.05) sehingga H1 diterima artinya
ada Pengaruh Senam Otak Terhadap
Kejenuhan Belajar Siswa Kelas XI Jurusan
Teknik Kendaraan Ringan Di SMK Sabilul
Muttaqin Desa Margoagung Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

PEMBAHASAN

Dari hasil uji statistik paired t test
dengan menggunakan program SPSS for
windows versi 18.0 menunjukkan nilai
signifikasi (ρ = 0,000) ρ<0,05 dan jika dilihat
dari perbandingan t hitung dengan t tabel,
diperoleh t hitung 7.274 sedangkan t tabel
2.042 dengan kesimpulan t hitung > t tabel
maka hal ini memiliki arti bahwa terdapat
pengaruh senam otak terhadap kejenuhan
belajar sebelum dan sesudah pemberian terapi
pada siswa, maka hipotesis pada penelitian ini
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adalah diterima artinya ada pengaruh
senam otak terhadap kejenuhan belajar
sebelum dan sesudah pemberian terapi pada
siswa kelas XI jurusan TKR di SMK Sabilul
Muttaqin desa Margoagung kecamatan
Sumberrejo kabupaten Bojonegoro tahun
2018.

Menurut Ikbal (2017), senam otak
merupakan suatu gerakan yang diciptakan
dengan banyak manfaat, gerakan senam otak
mampu memberikan manfaat yang positif
bagi kemajuan belajar . Intervensi senam otak
yang diberikan memberikan pengaruh
terhadap penurunan kejenuhan dalam belajar.
Otak merupakan bagian dari tubuh. Senam
otak (brain gym) juga dapat menajamkan
kemapuan otak dan dorongan fisik dapat
memicu neurogenesis seperti mengisi teka-
teki silang, bermain Sudoku dan puzzle dan
lain sebagainya (Putu Aniek, 2013)

Berdasarkan hasil penelitian diatas,
hal positif yang diberikan oleh terapi senam
otak (Brain Gym) adalah bisa membuat fikiran
rileks, lebih tenang dan bisa memyebabkan
metabolisme dalam tubuh menjadi lebih baik.
Hal ini  bisa membuat individu akan lebih
baik dalam pengendalian fikiran yang
berdampak bagus dalam penatalaksanaan
dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh senam otak terhadap kejenuhan
belajar siswa kelas XI jurusan TKR
Margoagung Sumberrejo Bojonegoro. Oleh
karena itu dalam penelitian ini gerakan senam
otak memberikan efek yang positif dalam
penurunan kejenuhan belajar siswa, karena
gerakan senam otak memicu neurogenesis
yang dapat menjadikan siswa kembali
semangat dan menghilangkan gejala kelelahan
mental akibat dari kejenuhan tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan
Hasil dari analisa data sesuai dengan

masalah serta tujuan penelitian tentang
Pengaruh Senam Otak (Brain Gym) Terhadap
Kejenuhan Belajar Siswa Kelas XI Jurusan
TKR Di SMK Sabilul Muttaqin Desa
Margoagung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Kejenuhan belajar sebelum diberikan

senam otak siswa kelas XI jurusan TKR di

SMK Sabilul Muttaqin Desa Margoagung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro memiliki skor rerata dengan
kejenuhan sedang.

2) Kejenuhan belajar setelah diberikan senam
otak siswa kelas XI jurusan TKR di SMK
Sabilul Muttaqin Desa Margoagung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro memiliki skor rerata dengan
kejenuhan rendah.

3) Ada Pengaruh Senam Otak (Brain Gym)
Terhadap kejenuhan Belajar Siswa Kelas
XI Jurusan TKR Di SMK Sabilul Muttaqin
Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro.

2. Saran
1) Bagi Teoritis

Dari penelitian ini diharapakan dapat
menambah kepustakaan program studi S1
Keperawatan STIKES Muhammadiyah
Lamongan dan sebagai sarana pembanding
bagi dunia ilmu pengetahuan dan
memperkaya informasi tentang cara mengatasi
kejenuhan belajar siswa.
2) Bagi Praktisi
(1)Bagi Profesi Kesehatan : Diharapkan

dengan penelitian ini profesi keperawatan
dapat berkembang menjadi profesi yang
lebih diperhitungkan oleh profesi lainnya
serta mampu mengaplikasikannya dalam
proses pembelajaran dalam penanganan
kejenuhan dalam belajar maupun
beraktivitas.

(2)Bagi Siswa : Hendaknya bisa diaplikasikan
sebelum maupun sesudah  proses
pembelajaran serta dapat digunakan
sebagai informasi bagi siswa dalam
mengatasi kejenuhan belajar.

(3)Bagi Akademik : Hasil penelitian ini
sebagai sarana pembanding bagi dunia
ilmu pengetahuan dalam memperkaya
informasi tentang pengaruh senam otak
(Brain Gym) terhadap kejenuhan belajar
siswa

(4)Bagi Peneliti : Setelah dilakukan penelitian
ini hendaknya penulis bisa
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh
selama pendidikan dan dapat menambah
wawasan khususnya tentang bagaimana
cara mengatasi kejenuhan belajar pada
siswa.

(5)Bagi Guru BK (Bimbingan Konseling) dan
Guru Mata Pelajaran : Diharapkan dapat
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diajarkan dan diterapkan kembali dalam
proses belajar mengajar terutama
penanganan masalah kejenuhan dalam
belajar.

(6)Bagi Peneliti Selanjutnya : Semoga
penelitian ini dapat dikembangkan oleh
peneliti lain dalam melakukan penelitian
selanjutnya seperti dalam proses penelitian
dengan melibatkan antara jenis kelamin
dan umur siswa.
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