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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

pembelajaran yang menggunakan Brain Management (Manajemen Otak) 

terhadap hasil belajar matematika materi eksponen dan logaritma  pada 

siswa SMK PGRI - 2 Sidoarjo kelas X tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis 

penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMK PGRI – 2 Sidoarjo, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas X jurusan RPL (Rancangan Perangkat Lunak) sebagai kelas 

eksperimen yang berjumlah 40 siswa dan kelas X jurusan MM (Multi 

Media) sebagai kelas kontrol yang berjumlah 39 siswa yang 

pengambilannya menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes yang 

terdiri dari pretes dan postes. Teknik analisis data menggunakan uji t yang 

sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil 

analisis data menunjukkan ada perbedaan hasil belajar matematika pada 

materi eksponen dan logaritma antara siswa kelas eksperimen dengan 

siswa kelas kontrol. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh pada 

pembelajaran yang menggunakan Brain Management (Manajemen Otak) 

terhadap hasil belajar matematika materi eksponen dan logaritma pada 

siswa SMK PGRI – 2 Sidoarjo kelas X tahun pelajaran 2014/2015. 

Kata Kunci: Brain Management (Manajemen Otak), hasil belajar, 

eksponen dan logaritma 

 

Abstract 

This research aimed to know there is or there isn’t the influence of study 

by using brain management in the result of mathematics study in 

exponent and logarithm for the tenth class of SMK PGRI – 2 sidoarjo  in 

2014/2015. Type of research is a experiment using a quantitative 

approach for using quantitative data. From the data analyze of the 
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research show that there are differences the result of mathematics study 

between experiment class and control class. That’s mean that the 

influence of study by using brain management in the result of 

mathematics study in exponent and logarithm for the tenth class of SMK 

PGRI – 2 Sidoarjo  in 2014/2015. 

Keywords: Brain Management, the result of study, exponent and 

logarithm 

 

 

PENDAHULUAN  

Dalam pembelajaran di sekolah, matematika masih dianggap sebagai salah satu 

pelajaran yang sulit dipahami karena saat ini pembelajaran matematika lebih banyak 

menggunakan belahan otak kiri yang pembelajarannya kaku, monoton dan sangat 

formal sehingga siswa merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung yang dapat  

menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah. Hal semacam ini juga ditemukan 

di SMK PGRI - 2 Sidoarjo kelas X. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah 

tersebut, guru bisa menggunakan variasi pembelajaran matematika yang melibatkan 

kedua belah otak yakni dengan menggunakan pembelajaran yang menggunakan Brain 

Management (Manajemen Otak). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 

atau tidak adanya  pengaruh pada  pembelajaran yang menggunakan Brain Management 

(Manajemen Otak) terhadap hasil belajar matematika materi eksponen dan logaritma 

pada siswa SMK PGRI - 2 Sidoarjo kelas X tahun pelajaran 2014/2015.  

Pelajaran matematika yang pada umumnya melibatkan angka, operasi hitung, 

penalaran logis dan analisis hanya menggunakan otak kiri. Pelajaran matematika yang 

menggunakan otak kiri saja kerap membuat siswa merasa bosan sehingga berpengaruh 

pada hasil belajar yang rendah. Hal ini dikarenakan sifat otak kiri yang berjangka 

pendek. Untuk mensiasati hal itu, guru perlu menerapkan pembelajaran matematika 

yang menggunakan kedua belah otak yakni otak kiri dan otak kanan. Salah satu 

pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang menggunakan Brain Management 

(Manajemen Otak). Menurut Windura (2008), ada beberapa alternatif yang dapat 

diterapkan dan dikembangkan oleh guru matematika dalam pembelajaran yang 

menggunakan Brain Management (Manajemen Otak) : 
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a. Gunakan Warna 

Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, guru bisa menggunakan spidol 

warna untuk menjelaskan bagian–bagian yang penting. Catatan yang penuh warna 

(kalau memungkinkan semua warna ada dalam catatan), cerah, dan mencolok akan 

mudah diingat bahkan meningkatkan ingatan sampai 50% (Widodo, 2010). Otak kiri 

akan aktif melalui materi matematika dan otak kanan pun juga akan aktif yaitu 

melalui warna spidol.  Guru juga bisa menyuruh siswa untuk memberi stabilo pada 

catatan siswa yang menurutnya penting. 

b. Gunakan Alat Peraga 

Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat melakukan visualisasi dan lebih 

memahami materi matematika, terutama pada materi geometri.  

c. Imajinasi 

Kemampuan imajinasi atau khayal sedapat mungkin diaktifkan saat belajar 

matematika. Imajinasi akan mengaktifkan otak kanan. 

d. Memberikan Kesempatan Anak Untuk Pengeluarkan Pendapat 

Mengemukakan secara konseptual merupakan aktifnya otak kanan, sedang proses 

diskusi dan membaca adalah aktifnya otak kiri. Jadi, dalam pembelajaran tersebut 

telah menggunakan otak kiri dan otak kanan. 

e. Komputer 

Dalam pembelajaran matematika dengan komputer, bahan ajar dibuat dengan desain 

khusus sehingga interaksi antara siswa dan komputer berlangsung secara dinamis 

dalam bentuk stimus-respon. Materi matematika dan pengetahuan tentang komputer 

merupakan otak kiri, sedangkan adanya gambar, suara/musik, warna, dan animasi 

merupakan otak kanan.   

f. Mind Map 

Mind map adalah suatu teknis grafis yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi 

seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berpikir dan belajar (Windura, 2008: 

16).  Menurut Buzan, mind map adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak 

terhadap pemikiran linear.  Mind map adalah salah satu teknik meringkas suatu 

persoalan yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep serta menghindari 

miskonsepsi yang dibentuk siswa. Selain itu, mind map  juga cocok untuk 
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menggantikan ringkasan yang bersifat naratif yang selama ini kurang disukai siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian 

eksperimen yang membandingkan hasil kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan 

penggunaan warna dan mind map  dengan kelompok kontrol yang dikenai perlakuan 

pembelajaran Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Populasi 

penelitian ini adalah 367 siswa SMK PGRI - 2 Sidoarjo kelas X tahun pelajaran 

2014/2015, yang terdiri atas tiga jurusan yaitu jurusan RPL (Rancangan Perangkat 

Lunak), jurusan MM  (Multi Media), jurusan Apk (Administrasi Perkantoran) dan 

jurusan Ak (Akuntansi). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kelas X RPL 

yang berjumlah 40 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MM yang berjumlah 39 

siswa senagai kelas kontrol yang teknik pengambilannya dilakukan dengan cluster 

random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

tes yang terdiri dari pretes dan postes. Teknik analisis data menggunakan uji t yang 

sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data berupa daftar nilai pretes dan postes 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dimana banyak siswa baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol yang mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 75. Dari data-data 

yang diperoleh kemudian dilakukan analisis yang hasilnya sebagai berikut : 

1. Uji Nomalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi 

secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah chi kuadrat (𝜒2), α = 

5%dengan keputusan uji jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel maka data yang diperoleh tidak 

terdistribusi normal dan sebaliknya  jika χ2
hitung < χ2

tabel maka data yang diperoleh 

relatif terdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah chi kuadrat (𝜒2) 

dengan rumus sebagai berikut. 

χ2 =  
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)²

𝐸𝑖
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Keterangan: 

χ2 = normalitas sampel 

Ei = frekuensi yang diharapkan  

Oi = frekuensi pengamatan 

a. menghitung skor rata-rata 

�̅�= 
Σ𝑓𝑖𝑥𝑖

Σ𝑓𝑖
   

Keterangan: 

�̅� = rata-rata skor 

fi   = jumlah siswa 

xi =tanda kelas interval 

b. menghitung bilangan baku 

z = 
𝑥𝑖− �̅�

𝑆
  (Sudjana, 2002: 71) 

s = √
𝑵 ∑(𝒇𝒊 𝒙𝒊

𝟐)− {∑(𝒇𝒊 𝒙𝒊)}²

𝑵 (𝑵−𝟏)
 

keterangan: 

𝑧  = bilangan baku 

S  =  standar deviasi 

fi    = frekuensi 

xi  = tanda kelas interval 

𝑁  = banyak data 

�̅�  = rata-rata kelas pada tiap kelas 

c. Menentukan luas tiap kelas interval dengan melihat harga tabel Z 

d. Menentukan harga frekuensi harapan (Ei )= N x Luas tiap kelas interval 

e. Menentukan nilai χ2 

f.  𝑑𝑘 =  (𝑘 −  3), k adalah kelas interval 

g. α = 5% 
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Berikut hasil uji normalitas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol : 

Tabel 1 : Uji Normalitas 

Kelas 𝝌2 
hitung 𝝌2 

tabel Keputusan Uji 

Kelas eksperimen 7,06 7,81 Terdistribusi relatif normal 

Kelas kontrol 7,17 7,81 Terdistribusi relatif normal 

 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan uji varians gabungan dari semua sampel. Dalam 

penelitian ini, data yang diuji adalah data hasil pretes kelas eksperimen dan data hasil 

pretes kelas kontrol. Untuk menguji homogenitas digunakan rumus: 

Fhitung = 
𝑉𝑏

𝑉𝑘
  

dengan: 

𝑉𝑏 = varians terbesar 

𝑉𝑘 = varians terkecil 

 Tabel 2 berikut menunjukkan perbandingan Mean (�̅�) dengan Varians (𝑠2)  antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  

Tabel 2 :  Mean dan Varians Nilai Pretes 

Kelas Mean (�̅�) Varians (𝑠2) 

Eksperimen 61,025 127,8712 

Kontrol 57,538 153,1498 

 

Dari tabel 2 didapatkan 𝐹hitung = 1,198 , sedangkan nilai 𝐹 
tabel dengan α = 5%, 𝑑𝑘 

pembilang 40 –  1 =  39 dan 𝑑𝑘 penyebut 39 –  1 =  38 adalah 1,712.  

Sehingga 𝐹 
hitung < 𝐹 

tabel, yang berarti bahwa kedua sampel relatif homogen. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji hipotesis menggunakan nilai postes. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji t dengan taraf signifikasi α = 5%, dk = (n1+n2-2). 

Statistik uji yang digunakan adalah : 

t = 
 �̅�1− �̅�2

√
1

𝑁1
 + 

1

𝑁2

𝑠
 

keterangan: 

�̅�1= nilai rata-rata siswa yang diberi perlakuan penggunaan warna dan mind map 

�̅�2= nilai rata-rata siswa yang diberi perlakuan pembelajaran PQ4R 
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N1 = Banyak siswa yang diberi perlakuan penggunaan warna dan mind map  

N2 = Banyak siswa yang diberi perlakuan pembelajaran PQ4R 

S  = varians 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ2       tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan 

warna dan mind map dalam pembelajaran dengan 

pembelajaran PQ4R. Hal ini diartikan bahwa tidak 

ada pengaruh pada pembelajaran yang menggunakan 

Brain Management (Manajemen Otak)  

H1 : µ1 ≠ µ2              ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan 

warna dan mind map dalam pembelajaran dengan 

pembelajaran PQ4R. Hal ini diartikan bahwa ada 

pengaruh pada pembelajaran yang menggunakan 

Brain Management (Manajemen Otak)  

keputusan uji hipotesis adalah H0 diterima jika ttabel >  t hitung  > - t tabel, H0 ditolak jika  

t tabel < t  hitung  < -ttabel. Dari perhitungan diperoleh nilai  thitung = 13,8. Sedangkan nilai 

ttabel  dengan α = 5% dk = 40 + 39 – 2 = 77 adalah 1,991.  Tampak bahwa  ttabel < 

thitung . Dengan demikian H0 ditolak sehingga ada perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan warna dan mind map dalam pembelajaran dengan pembelajaran PQ4R. 

Hal ini diartikan bahwa pembelajaran yang menggunakan Brain Management 

(Manajemen Otak) mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar matematika.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pada pembelajaran yang menggunakan Brain 

Management (Manajemen Otak) terhadap hasil belajar matematika materi eksponen dan 

logaritma pada siswa SMK PGRI – 2 Sidoarjo kelas X tahun pelajaran 2014/2015 

karena ada perbedaan hasil belajar matematika pada materi eksponen dan logaritma 

antara siswa yang yang diberi perlakuan pembelajaran yang menggunakan Brain 

Management (Manajemen Otak)  dengan siswa yang diberi perlakuan pembelajaran 
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PQ4R. Hal ini dapat diketahui dari uji hipotesis yang menunjukkan nilai thitung = 13,8, 

sedangkan nilai ttabel  dengan α = 5% dk = 40 + 39 – 2 = 77 adalah 1,991.  Tampak 

bahwa  ttabel < thitung yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 
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