
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran Matematika

Hamalik (2001:29) mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran akan bermakna jika

didukung dengan adanya kegiatan belajar siswa. Belajar bukan suatu tujuan, tetapi

belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.  Belajar pada hakikatnya

merupakan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi,

perseptual, dan proses internal. Beberapa ahli yang mendefinikan pengertian

belajar diantaranya ,

1) Gagne (Slameto, 2003:13) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan,

dan tingkah laku.

2) Skinner (Dimyati dan Mudjiono, 2002:9) mengatakan bahwa belajar adalah

suatu perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik.

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun.

Salah satu teori belajar yang cukup dikenal dan banyak implementasinya dalam

proses pembelajaran adalah teori belajar konstruktivistik. Secara sederhana,

belajar menurut pandangan konstruktivistik (Budiningsih , 2008:58) merupakan

suatu proses pembentukan pengetahuan baru. Senada dengan yang diungkapkan
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oleh Anthony Robbins (Trianto, 2009:15) yang mendefinisikan bahwa belajar

sebagai proses menciptakan hubungan antar sesuatu (pengetahuan yang baru).

Siswa akan menemukan pengetahuan baru apabila ia aktif melakukan kegiatan,

aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang

dipelajari. Siswa dipandang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi

pengetahuan baru tersebut berdasarkan proses interaksi terhadap pengetahuan

yang telah ia miliki sebelumnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diambil pengertian bahwa belajar

adalah suatu aktivitas interaktif yang dilakukan oleh individu dengan melibatkan

lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Bila

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap

sebagai hasil pengalaman, maka pembelajaran menurut Fontana (Suherman, dkk ,

2003:7) merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar

program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pembelajaran (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) adalah proses interaksi

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Sedangkan menurut Erman (2003:9) pembelajaran pada hakikatnya adalah

konstruktivisme. Sehingga pembelajaran adalah aktivitas siswa yang sifatnya

proaktif dan reaktif dalam membangun pengetahuan. Pembelajaran juga dapat

didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Beberapa definisi dari pembelajaran

juga dijelaskan oleh Suherman, dkk (2003: 8) yaitu sebagai berikut :

1) Pembelajaran dalam konsep sosiologi adalah rekayasa sosio-psikologis
belajar akan belajar secara optimal dalam mencapai tingkat kedewasaan
dan dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang baik.
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2) pembelajaran dalam konsep komunikasi adalah proses komunikasi
fungsional antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, dalam
rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi
siswa yang bersangkutan.

Bila pembelajaran berkaitan dengan pembangunan proses belajar maka

pembelajaran matematika adalah proses membangun pengetahuan matematika.

Nicson (Rusdy, 2004) mengatakan bahwa proses pembelajaran matematika

merupakan pembentukan lingkungan belajar yang dapat membantu siswa untuk

membangun konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika berdasarkan

kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi. Dua prinsip utama dalam

pembelajaran menurut teori belajar konstruktivistik (Budiningsih , 2008:58) yaitu

: (1) pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh

struktur kognitif siswa, (2) fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu

pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki siswa. Kedua prinsip

tersebut menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan siswa secara aktif dalam

proses pengaitan sejumlah gagasan dan pengkonstruksian ilmu pengetahuan

melalui lingkungannya.

Ciri-ciri pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivistik menurut

Hudojo (Rusdy , 2004) adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang
telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar dilakukan melalui
proses pembentukan pengetahuan.

2) Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, misalnya pemberian
masalah yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara.

3) Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi realistik dan relevan
dengan melibatkan pengalaman konkrit, misalnya untuk memahami suatu
konsep matematika melalui kenyataan kehidupan sehari-hari.

4) Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya
interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan
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lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa dengan
guru ataupun siswa dengan siswa.

5) Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis,
sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

6) Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga matematika
menjadi menarik dan siswa lebih semangat untuk mempelajarinya.

Menurut Suherman, dkk (2003:57) dalam pembelajaran matematika, para siswa

dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat

yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi).

Selanjutnya, dengan abstraksi tersebut para siswa dilatih untuk membuat

perkiraan, terkaan atau kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau

pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus (generalisasi).

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah telah diatur dalam

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dapat ditemukan dalam dokumen

KTSP bahwa pembelajaran matematika memiliki tujuan sebagai berikut,

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan

tepat, dalam pemecahan masalah

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi

yang diperoleh

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, table, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah
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5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah

Berdasarkan uraian tentang belajar dan pembelajaran matematika di atas, maka

dapat diartikan bahwa belajar matematika merupakan proses aktif dari siswa

untuk membangun pengetahuan matematika, sedangkan pembelajaran matematika

berarti membangun pengetahuan matematika. Melalui pembelajaran matematika,

siswa akan mampu mengkonstruksi suatu pengetahuan baru berdasarkan proses

interaksi terhadap pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan

demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa,

sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan

bersifat rekayasa perilaku. Peristiwa belajar yang disertai dengan proses

pembelajaran akan lebih terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya

diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 849), pengaruh adalah daya yang

ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak,

kepercayaan, atau perbuatan seseorang.  Pengertian pengaruh yang lainnya

disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya :

1) Badudu dan Zain (Wigati , 2005) mengatakan bahwa pengaruh adalah

kemampuan yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi dan membentuk atau

mengubahnya menjadi sesuatu yang lain.
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2) Nurcahyanti (2011) mengatakan bahwa pengaruh didefinisikan sebagai

hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh dua hal. Sehingga, pengaruh

adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang dapat

menyebabkan sesuatu terjadi atau mengubah yang sudah ada menjadi sesuatu

yang lain sebagai hubungan sebab-akibat.

Pengaruh dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan. Artinya, suatu daya

dikatakan memberikan pengaruh ketika mampu mengubah keadaan menjadi

berbeda dari sebelumnya. Ada dua jenis pengaruh, yaitu pengaruh positif dan

pengaruh negatif. Dikatakan sesuatu berpengaruh positif jika sesuatu tersebut

memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dan

berpengaruh negatif jika sebaliknya.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

1) Komunikasi Matematis

Menurut Roger dan Kincaid (Bandhi, 2009), komunikasi adalah suatu proses

dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi

antara satu dengan lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian

yang mendalam, sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005:

585) dikatakan bahwa komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan

atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat

dipahami.

Komunikasi secara konseptual yaitu memberitahukan dan menyebarkan berita,

pengetahuan, pikiran-pikiran dan nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah
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partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan menjadi milik bersama. Untuk

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan in-

formasi dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematika. Depdiknas (2001:

8) menyatakan bahwa mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika

justru lebih praktis, sistematis dan efisien.

Suderadjat (2004:44) berpendapat bahwa komunikasi matematis memegang

peranan penting dalam membantu siswa membangun hubungan antara aspek-

aspek informal dan intuitif dengan bahasa matematika yang abstrak yang terdiri

atas simbol-simbol matematika serta antara uraian dengan gambaran mental dari

gagasan matematika. NCTM (2000:268), menyatakan bahwa :

“In classrooms where students are challenged to think and reason about
mathematics, communication is an essential feature as students express the
results of their thinking orally and in writing”.

“Komunikasi merupakan suatu tantangan bagi siswa di kelas untuk mampu
berpikir dan bernalar tentang matematika yang merupakan sarana pokok
dalam mengekspresikan hasil pemikiran siswa baik secara lisan maupun
tertulis”

NCTM (2001:213) juga berpendapat tentang komunikasi matematis sebagai

berikut :

“Mathematical communication means that one is able to use its vocabulary,
notation, and structure to express and understand ideas and relationships. In
this sense, mathematical communication is integral to knowing and doing
mathematics”

“Komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk
menggunakan kosakata, notasi, dan struktur matematika untuk menyatakan
dan memahami ide-ide serta hubungan matematika”

Fathoni (2005) menyebutkan bahwa komunikasi atau hubungan dapat terjadi

dalam matematika, diantaranya dalam :
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a. Dunia nyata, antara lain ukuran dan bentuk lahan dalam dunia pertanian

(geometri), banyaknya barang dan nilai uang logam dalam dunia bisnis dan

perdagangan (bilangan), ketinggian pohon dan bukit (trigonometri).

b. Struktur abstrak dari suatu sistem, antara lain struktur sistem bilangan (grup,

ring), struktur penalaran (logika matematika), struktur berbagai gejala dalam

kehidupan manusia (pemodelan matematika).

c. Matematika sendiri yang merupakan bentuk komunikasi matematika yang

digunakan untuk pengembangan diri matematika.

Secara umum, matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencakup

keterampilan atau kemampuan menulis, membaca, discussing and assessing, dan

wacana (discourse). Peressini dan Bassett (NCTM, 2005:63) berpendapat bahwa

dengan komunikasi matematika maka tingkat kemampuan pemahaman siswa

tentang konsep dan aplikasi matematika dapat lebih mudah dipahami. Ini berarti,

dengan adanya komunikasi matematika guru dapat lebih memahami kemampuan

siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang

konsep dan proses matematika yang mereka pelajari. Lindquist (NCTM, 2001:71)

berpendapat,

“Jika kita sepakat bahwa matematika itu merupakan suatu bahasa dan bahasa
tersebut sebagai bahasan terbaik dalam komunitasnya, maka mudah dipahami
bahwa komunikasi merupakan esensi dari mengajar, belajar, dan assessment
matematika.”

Webb dan Briars (Suherman, dkk, 2003:80) mengungkapkan hal yang sama

bahwa komunikasi matematika merupakan kemampuan mendasar yang harus

dimiliki pelaku dan pengguna matematika selama belajar, mengajar, dan

assessment matematika. Assessment dalam matematika merupakan proses
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penentuan apakah siswa sudah paham terhadap konsep-konsep matematika yang

telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran

Suderadjat (2004:44) berpendapat bahwa komunikasi matematika memegang

peranan penting dalam membantu siswa membangun hubungan antara aspek

informal dan intuitif dengan bahasa matematika yang abstrak, yang terdiri atas

simbol-simbol matematika, dan uraian dengan gambaran mental dari gagasan

matematika. Komunikasi matematika ini meliputi persoalan dalam skala kecil,

yaitu penggunaan simbol dengan tepat dan persoalan dalam skala besar, yaitu

menyusun argumen suatu pernyataan secara logis .

Menurut Sumarmo (Satriawati , 2003:110), komunikasi matematika merupakan

kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat berbagai kesempatan untuk

berkomunikasi dalam bentuk:

a. Merefleksikan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika

b. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan, tertulis,

konkrit, dan grafik.

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis.

f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merurnuskan definisi, dan

generalisasi. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang

telah dipelajari.
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Selanjutnya menurut Greenes dan Schulman (Azizah , 2007:21) , komunikasi

matematika adalah kemampuan untuk :

a. menyatakan ide matematika melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan

melukiskannya secara visual dalam tipe yang berbeda,

b. memahami, menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam tulisan, lisan,

atau dalam bentuk visual

c. mengkonstruksi menafsirkan dan menghubungkan bermacam-macam

representasi ide dan hubungannya.

Menurut Sullivan & Mousley (Ansari , 2003), komunikasi matematika bukan

hanya sekedar menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi, yaitu

kemampuan siswa dalam hal bercakap, menjelaskan, menggambarkan,

mendengar, menanyakan, klarifikasi, bekerja sama (sharing), menulis, dan

akhirnya melaporkan apa yang telah dipelajari.

Adapun aspek-aspek untuk mengungkap kemampuan komunikasi matematika

siswa menurut Wihatma (2004) antara lain sebagai berikut:

a. Kemampuan memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan.Siswa

yang berfikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dalam menjawab

pertanyaan, bagaimana (how) dan mengapa (why). Hal ini senada dengan

ungkapan Syah (2002:120) yang mengatakan bahwa dalam berfikir rasional,

siswa dituntut supaya menggunakan logika (akal sehat) untuk menganalisis,

menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, bahkan menciptakan hukum-

hukum (kaidah teoritis) dan dugaan-dugaan
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b. Kemampuan mengubah bentuk uraian ke dalam model matematika. Model

matematika merupakan abstraksi suatu masalah nyata berdasarkan asumsi

tertentu ke dalam simbol-simbol matematika. Menurut CSU Monterey Bay

(2006) kemampuan mengubah bentuk uraian ke dalam model matematika

tersebut misalnya mampu untuk menyatakan suatu soal uraian ke dalam

gambar-gambar, menggunakan rumus matematika dengan tepat dalam

menyelesaikan masalah, dan memberikan permisalan atau asumsi dari suatu

masalah ke dalam simbol-simbol.

c. Kemampuan mengilustrasikan ide-ide matematika dalam bentuk uraian yang

relevan. Menurut Wardhani (2006:9), kemampuan mengilustrasikan ide-ide

matematika dalam bentuk uraian yang relevan ini berupa kemampuan

menyampaikan ide-ide atau gagasan dan pikiran untuk menyampaikan

masalah dalam kata-kata, menterjemahkan maksud dari suatu soal

matematika, dan mampu menjelaskan maksud dari gambar secara lisan

maupun tertulis.

Untuk melihat kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran

matematika dapat dilihat dari indikator-indikator kemampuan komunikasi

matematisnya.  Indikator komunikasi matematis yang akan diukur pada penelitian

menurut Depdiknas (2004:6) yang sesuai dengan jenjang pendidikan setingkat

SMP adalah :

a. Membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret,

grafik, dan metode-metode aljabar.

b. Menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika.
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c. Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan

definisi matematika.

d. Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk

menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika.

e. Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur/prediksi, menyusun argumen,

merumuskan definisi dan generalisasi.

f. Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturan -

aturannya dalam mengembangkan ide matematika.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematika

terjadi ketika sebuah konsep informasi matematika diberikan oleh seorang guru

kepada siswa ataupun siswa dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan

matematika, memikirkan ide-ide mereka, menulis, atau berbicara dan

mendengarkan siswa lain, dalam berbagi ide sehingga terjadi transformasi

informasi matematika dari komunikator kepada komunikan baik secara lisan

maupun tulisan.  Informasi tersebut berisi tentang materi matematika yang

dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu

permasalahan, sehingganya dari kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa

komunikasi matematis adalah kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat

berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk:

a. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, atau ide-ide matematika;

b. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode oral, tertulis,

konkrit, grafik, dan aljabar;
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c. Menggunakan keahlian membaca, menulis, dan menelaah, untuk

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah, serta informasi

matematika;

d. Merespon suatu pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen yang

meyakinkan.

2) Jenis-jenis Kemampuan Komunikasi Matematis

Menurut Wood (2011) dalam mengembangkan kemampuan komunikasi

matematis, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu speaking (Berbicara) dan

writing (Menulis). Speaking menurut Wood (2011) dalam hal ini meliputi : (1)

presenting seminars, (2) talking with colleagues and management, (3) negotiating

and selling ideas.  writing meliputi informal writing dan formal writing

Pada Presenting seminars, ide matematika dapat dikombinasikan antara

kemampuan mendengar dan berbicara dengan struktur semi formal, kemudian

siswa juga mendiskusikan suatu wacana termasuk dengan kemampuan membaca.

Sedangkan talking with colleagues and management mengacu pada komunikasi

lisan sesama teman sekelompok dalam menyelesaikan suatu wacana. Selanjutnya

pengertian dari negotiating and selling ideas adalah bekerjasama dan negosiasi

dengan kelompok kecil dan mendiskusikan sesuatu masalah yang dianggap sulit,

berbicara tentang ide matematika dan bagaimana memberikan ide sehingga

menghasilkan pembuktian yang sederhana kemudian mengkomunikaskan hasil

yang telah didapatkan dalam presentasi kelas.

Ake-Larsson (2007) mengatakan bahwa cara yang dapat dinyatakan siswa dalam

komunikasi adalah dengan memberikan argumen secara logika dan memberikan
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mereka beberapa pengalaman dalam komunikasi lisan dan tulisan. Lopatto

(2003:141) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi ada tiga, yaitu : (1)

kemampuan komunikasi lisan (skill at oral communication), (2) kemampuan

komunikasi tulisan (skill at written communication), (3) kemampuan komunikasi

melihat (skill at visual communication).

Komunikasi yang diukur oleh peneliti adalah komunikasi matematis tertulis yang

meliputi kemampuan menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical

expression), dan menulis (written texts) . Alasan peneliti mengambil komunikasi

matematis tertulis karena peneliti dapat mengukur kemampuan siswa sesuai

indikator yang ada, hemat dari segi waktu karena penilaian dapat dilakukan secara

bersamaan, sedangkan pada komunikasi matematis lisan peneliti hanya melihat

dari keaktifan siswa dikelas, karena keterbatasan waktu untuk melakukan

penilaian terhadap masing-masing siswa.  Oleh karena itu, indikator kemampuan

komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. kemampuan menyatakan, mengekspresikan, dan melukiskan ide-ide

matematika ke dalam bentuk gambar atau model matematika lain.

b. kemampuan menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam

bahasa, simbol, ide, atau model matematika.

c. kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide.

d. kemampuan menyusun argumen secara tertulis dalam menyelesaikan suatu

masalah matematis.
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4. Hypnosis, Hypnotis, Hypnotisme

1) Pengertian

Dalam bukunya Farida dan Mukhlis (2011:3) menjelaskan bahwa hypnosis

berasal darikata hypnos. Hypnos merupakan nama dewa tidur dari yunani. Secara

istilah hypnosis adalah mensugesti, sedang secara definisi hypnosis adalah seni

komunikasi untuk memengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat

kesadaranya dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alpha

dan theta. Kata ini pertama kali digunakan oleh James Braid (1795-1860) seorang

dokter ternama di Inggris yang mengungkapkan bahwa kondisi hypnosis adalah

ketika seseorang enjadi relaks dan lebih sugestif dalam menangkap nilai-nilai

positif dari saat proses pengajaran ketika diaplikasikan dalam proses

pembelajaran.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:501) makna hypnosis

adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan seseorang

akan berada dibawah kendali orang yang memberikan sugestinya, namun pada

taraf selanjutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Namun Hakim (2010:2)

mengatakan bahwa kondisi hypnosis sebenarnya bukan membuat seseorang

menjadi tidak sadar sama sekali, seperti yang disebutkan KBBI. Kondisi hypnosis

hanyalah berpindah kesadaran, dari pikiran sadar (consious mind) ke pikiran

bawah sadar (subconsious mind). Secara sederhana hypnosis diartikan sebagai

sebuah kondisi relaks, fokus dan konsentrasi , sehingga seseorang dalam kondisi

hypnosis dapat dengan mudah menerima informasi, karena sensor-sensor panca

indra manusia menjadi jauh lebih aktif.
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Hypnosis memiliki pengertian yang berbeda dari hypnotis. Namun beberapa orag

beranggapan, bahwa pengertian dari keduanya adalah sama.  Dalam bukunya

Wong dan Hakim (2010:2) menjelaskan bahwa hypnosis berbeda maknanya

dengan hypnotis. Karena hypnotis berarti pelaku kegiatan hypnosis atau orang

yang menggunakan hypnosis dalam kegunaan apapun. Sementara itu, kata

hypnotisme yang berasal dari kata hypnotism yang bisa diartikan sebagai segala

sesuau yang berkaitan dengan kegiatan hypnosis.

Terkait dengan cara kerja hipsosis, menurut John Kihlstrom (Wong dan Andry,

2010:5) mengatakan bahwa :

“The hypnotist does not hypnotize the individual. Rather, the hypnotist serves
as a sort of coach or tutor whose job is to help the person become
hypnotized”.

“Hypnotis (pelaku hypnosis) tidak menghypnosis seseorang. Melainkan, sang
hypnotis bertindak sebagai pemandu yang membantu orang tersebut untuk
masuk dalam kondisi hypnosis”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara kerja hypnosis sangat

bergantung pada kesiapan dan kerelaan dari orang yang akan menjadi objek

hypnosis.

2) Gelombang Otak

Arter (100:2014) menjelaskan bahwa otak manusia 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. Jadi yang

disebut gelombang otak adalah arus listrik yang dikeluarkan oleh otak. Apabila
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otak tidak lagi mengeluarkan gelombang otak, maka kita tahu bahwa otak tersebut

telah mati.

Gelombang otak bisa diukur dengan peralatan Electroencephalograph (EEG).

Getaran atau frekwensi adalah jumlah pulsa (impuls) perdetik dengan satuan hz

(hertz). Arter (100:2014) menjelaskan bahwa frekwensi otak manusia berbeda-

beda untuk setiap fase sadar, rileks, tidur ringan, tidur nyenyak, trance, panik, dan

sebagainya. Frekwensi otak akan selalu berbeda sesuai kondisi pikiran dan fisik

seseorang. Diketahui bahwa frekuensi gelombang otak yang dihasilkan oleh

neuron bervariasi dan digolongkan menjadi Gamma, Beta, Alpha, Tetha, Delta.

Akan tetapi selalu ada jenis Gelombang Otak yang dominan, yang menandakan

aktivitas otak saat itu. Misalnya jika kita tertidur, maka Gelombang Otak yang

dominan adalah Delta. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai

karakteristik lima jenis gelombang otak yang umumnya muncul pada setiap orang.

a. Alpha ( 8 hz – 12 hz )

Alpha dalah Gelombang Otak (Brainwave) yang terjadi pada saat seseorang

yang mengalami relaksaksi atau mulai istirahat dengan tanda-tanda mata

mulai menutup atau mulai mengantuk. Manusia pada umumnya

menghasilkan gelombang Alpha setiap akan tidur, tepatnya masa peralihan

antara sadar dan tidak sadar. Fenomena Alpha banyak dimanfaatkan oleh para

pakar hypnosis untuk mulai memberikan sugesti kepada pasiennya. Orang

yang memulai meditasi (meditasi ringan) juga menghasilkan gelombang

alpha. Frekwensi alpha 8-12 hz, merupakan frekwensi pengendali,

penghubung pikiran sadar dan bawah sadar. Anda bisa mengingat mimpi

Anda, karena Anda memiliki gelombang alpha. Kabur atau jelas sebuah
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mimpi yang bisa Anda ingat, tergantung kualitas dan kuantitas gelombang

Alpha pada saat Anda bermimpi. Alpha adalah pikiran yang paling cocok

untuk pemrograman bawah sadar. Gelombang otak Alpha juga terjadi ketika

kita mengalihkan perhatian kita ke dalam, jauh dari urusan dan masalah

realitas fisik sehari-hari. Gelombang Alpha dapat muncul dengan mata

terbuka dan fokus pada satu tempat, namun bagi kebanyakan dari kita

gelombang Alpha terjadi lebih mudah dengan mata tertutup (ketika mata

tertutup maka kita lebih mudah untuk menghindari gangguan dari luar).

b. Beta (di atas 12 hz atau dafri 12 hz s/d 20 hz)

Merupakan Gelombang Otak (Brainwave) yang terjadi pada saat seseorang

mengalami aktifitas mental yang terjaga penuh. Anda berada dalam kondisi

ini ketika Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari dan berinteraksi dengan

orang lain di sekitar Anda. Frekwensi beta adalah keadaan pikiran anda

sekaran ini, ketika Anda duduk dan membaca skripsi ini. Gelombang beta

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu high beta (lebih dari 19 Hz) yang

merupakan transisi dengan getaran gamma , lalu getaran beta (15 hz -18 hz)

yang juga merupakan transisi dengan getaran gamma, dan selanjutnya

lowbeta (12 hz~15 hz). Gelombang Beta di perlukan otak ketika Anda

berpikir, rasional, pemecahan masalah, dan keadaan pikiran di mana Anda

telah menghabiskan sebagian besar hidup Anda.

c. Gamma (20 hz -40 hz)

Gelombang Gamma cenderung merupakan yang terendah dalam amplitudo

dan gelombang paling cepat. Gelombang gamma dalah gelombang otak

(brainwave) yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental
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yang sangat tinggi, misalnya sedang berada di arena pertandingan, perebutan

kejuaraan, tampil dimuka umum, sangat panik, ketakutan. Kondisi Gamma

adalah kondisi dalam kesadaran penuh. Berdasarkan penyelidikan Dr. Jeffrey

D. Thompson (Center for Acoustic Research) di atas gelombang gamma

sebenarnya masih ada lagi yaitu gelombang Hypergamma ( tepat 100 Hz )

dan gelombang Lambda (tepat 200 Hz), yang merupakan geolombang-

gelombang supernatural atau berhubungan dengan kemampuan yang luar

biasa.

d. Delta (0.5 hz – 4 hz)

Adalah Gelombang Otak (Brainwave) yang memiliki amplitudo yang besar

dan frekwensi yang rendah, yaitu dibawah 4 hz. Otak Anda menghasilkan

gelombang ini ketika Anda tertidur lelap, tanpa mimpi. Fase Delta adalah fase

istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh Anda melakukan proses

penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan aktif memproduksi

sel-sel baru saat Anda tertidur lelap. Berikut ini adalah gambar frekuensi

gelombang otak Delta yang diukur dengan EEG. Gelombang Delta adalah

gelombang yang paling rendah pada otak Anda, otak tidak akan pernah

mencapai frekwensi 0 hz, karena jika otak Anda dalam kasus ini Anda akan

mati! .

e. Theta ( 4 hz – 8 hz )

Adalah Gelombang Otak (Brainwave) yang terjadi pada saat seseorang

mengalami tidur ringan, atau sangat mengantuk. Tanda-tandanya napas mulai

melambat dan dalam. Selain orang yang sedang diambang tidur, beberapa

orang juga menghasilkan Gelombang Otak (Brainwave) ini saat trance,
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hypnosis, meditasi dalam, berdoa, menjalani ritual agama dengan khusyu.

Orang yang mampu mengalirkan energi chi, prana atau tenaga dalam, juga

menghasilkan Gelombang Otak (Brainwave) theta pada saat mereka latihan

atau menyalurkan energinya kepada orang lain. Berikut ini adalah gambar

frekuensi gelombang otak Theta yang diukur dengan EEG. Dengan latihan,

kita dapat memanfaatkan Gelombang Otak (Brainwave) Theta untuk tujuan

yang lebih besar, yaitu memasuki kondisi meditasi yang sangat dalam,

namun, biasanya begitu Anda telah mencapai theta, Anda menjadi mudah

tertidur. Disinilah alasan bahwa gelombang Alpha adalah keadaan utama

untuk pemrograman pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda ingin

bereksperimen dengan meditasi melalui Gelombang Otak (Brainwave) theta,

duduklah tegak untuk tetap sadar dan mencegah dari tertidur. Sedangkan

gelombang otak Theta terjadi selama tidur, yang mana tidur itu disertai

mimpi. Dengan gelombang ini, kita terhubung pada otak bawah sadar. Theta

adalah pusat kreatif manusia, maka ketika kita sedang mimpi betapa kreatif

mimpi kita dan penuh dengan kompleksitas emosional.

3) Pikiran Sadar (Consious Mind) dan Pikiran Bawah Sadar (Subconsious

mind)

Pola pikir kesadaran manusia dapat dibedakan sebagai pikiran sadar (consious

mind) dan pikiran bawah sadar (subconsious mind). Hal ini bukan berarti bahwa

manusia memiliki dua macam pikiran. Pada dasarnya pikiran manusia tetaplah

satu, tetapi memiliki dua fungsi yang berbeda yang saling berhubungan antara

satu dengan yang lainnya.
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Pikiran sadar manusia merupakan pikiran yang menggunakan akal sehat dan

logika. Melalui pikiran ini, manusia berfikir secara sadar dan secara logis untuk

menetapkan sesuatu atau memutuskan pilihan tertentu.  Sebaliknya, pikiran bawah

sadar merupakan pikiran yang menerima informasi yang telah dianalisis dan

diterima oleh pikiran sadar secara semerta-merta.  Pikiran bawah sadar tidak

memikirkan alasan-alasan apa yang mendasari informasi tersebut, tidak

menganalisis, dan hannya menerima informasi itu secara otomatis. Bagian ini

berfungsi menyimpan memori jangka panjanng, emosi, kebiasaan, intuisi,

kreativitas, dan kepribadian. Wong dan Hakim (2010:16) menjelaskan bahwa

pikiran sadar berperan dalam menerima informasi yang masuk melalui

pancaindra, kemudian menganalisis serta memutuskan respon apa yang dilakukan.

Dari pikiran sadar, informasi dicerna untuk kemudian dianalisis, apakah informasi

tersebut benar atau tidak.  Jika informasi itu dianggap benar, informai itu akan

diteruskan ke pikiran bawah sadar, lalu kemudian disimpan.  Sebaliknya, jika

informasi tersebut tidak benar maka tidak akan diteruskan kepikiran bawah sadar.

Menurut Nurindra (2010) bahwa keadaan manusia baik ketika otak berada dalam

kondisi sadar atau bawah sadar akan berkaitan dengan gelombang otak manusia

yang menandakan seseorang sedang dalam keadaan fokus atau tidak. Bagian yang

terletak pada pikiran sadar untuk menyeleksi apakah informasi tersebut dinggap

benar atau tidak disebut critical area. Critical area ini juga disebut dengan

reticular activating system (RAS).  Bagian ini berfungsi sebagai perbatasan dari

pikiran sadar dan pikiran bawah sadar.
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Dari penjelasan di atas kemudian Farida dan Mukhlis (2010:23) membedakan

fungsi antara otak sadar dan bawah sadar manusia yang dapat dilihat pada tabel

2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Perbedaan antara Otak Sadar dan Bawah Sadar

Otak Sadar Otak Bawah Sadar

Dapat menangani 7+/-12 bit informasi

dalam satu saat

Dapat menangani 2,3 juta bit informasi

dalam satu waktu

Berfikir berurutan Berfikir simultan dan bersamaan

Mengutamakan pengalaman sekunder Mengutamakan pengalaman primer

Sadar (gelombang otak Betha) Gelombang otak Apha, Tetha, Deltha

Memandu gerakan sadar Memandu gerakan refleks

Mencoba mengerti masalah Mencari solusi

Disengaja Gudang menyimpan informasi

Analistis Otomatis

Fokus terbatas Sintesis

Berhubungan dengan dunia luar melalui

5 panca indra

Berhubungan dengan dunia luar melalui

otak sadar dan lewat interaksi gelom-

bang otak

5. Neuro Linguistic Programming

Istilah NLP diperkenalkan pertama kali oleh para pendirinya yaitu Richard

Bandler dan John Grinder sebagai bentuk ekspresi keyakinan mereka tentang

adanya hubungan erat antara proses neuro (saraf) , linguistic (bahasa), dan pola

perilaku tertentu. Grinder (Sailendra, 2014:1) mengartikan bahwa NLP sebagai

sebuah strategi belajar.  Bukan sekedar strategi biasa, Grinder memaknainya

sebagai strategi percepatan belajar (accelerate learning strategy).
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Hubungan yang erat antara neuro (saraf) , linguistic (bahasa), dan pola perilaku

tertentu dapat dikelola dan di-“manipulasi” untuk mencapai suatu tujuan khusus

dalam hidup. Yuliawan (2002:6) dalam menjelaskan dengan sederhana tentang

definisi NLP yakni perlakuan pemrograman saraf (neuro) menggunakan keahlian

berbahasa (linguistic). Ketiga komponen yaitu neuro, linguistic, dan programming

memiliki peran vital dalam menghasilkan pengalaman manusia. Sistem

neurological mengatur bagaimana tubuh kita berfungsi, bahasa menentukan

bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, program

menentukan jenis model dunia yang kita ciptakan. Singkatnya, NLP menjelaskan

dinamika fundamental antara pikiran (neuro) dan bahasa (linguistic), serta

bagaimana keduanya mempengaruhi tubuh dan perilaku kita (programming).

Ada beberapa pola pelatihan NLP yang bisa dirasakan manfaatnya secara

langsung. Yaitu mengubah perasaan, belajar berpikir dengan strategi dan metode

yang baru, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan memotivasi diri untuk maju.

Pola pelatihan lainnya bermanfaat untuk bidang lainnya. NLP dapat disebut

sebagai seperangkat teknik-teknik canggih untuk menggunakan pikiran, mental,

dan fisik yang memberikan kemampuan Anda untuk mengubah, mengadopsi, atau

menghapuskan perilaku perilaku sesuai keinginan Anda, dan memberikan

kemampuan untuk memilih sendiri kondisi mental, emosional, dan kondisi fisik.
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6. Strategi Pembelajaran dengan Metode Hypno-NLP

1) Pengertian

Pembelajaran dengan metode Hypno-NLP adalah penerapan proses pembelajaran

dengan menggabungkan teknik Hypnosis dan NLP. Yustisia (2012:69)

menjelaskan bahwa metode hypno-NLP dalam pembelajaran berarti suatu upaya

menurunkan frekuensi gelombang otak sehingga para siswa menjadi relaks dan

lebih sugestif dalam menangkap nilai-nilai positif dari sebuah proses pengajaran,

serta mampu merubah pola berfikir siswa dalam belajar dan berbahasa.

Sesuai dengan pengertian hypnosis di atas, saat proses pembelajaran juga terdapat

upaya untuk menurunkan gelombang otak dari kondisi beta ke alpha atau theta.

Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah menerima informasi secara efektif tanpa

hambatan disimpan dalam pikiran bawah sadar yang kekutannya 88% berbanding

12% dengan pikiran sadar. Informasi yang tersimpan tadi selanjutnya dapat

menjadi bentuk perilaku kalau informasinya negatif perilakunya negatif demikian

juga sebaliknya. Hypnosis yang digunakan guru di dalam kelas disebut dengan

hypnoteaching. Dalam prakteknya seorang guru dituntut untuk membawa siswa

(menghypnotis) kedalam kondisi relakas dan masuk pada pikiran bawah sadar

siswa. Hypnosis dalam pembejaran adalah bagaimana seorang guru mengunakan

bahasa-bahasa yang dapat membuat rilaks dan nyaman kepada siswa. Hal ini

menyakut ketrampilan berbicara seorang guru. Selain itu teknik improvisasi yang

bagus, intonasi suara diatur, bersifat persuasif penuh bujukan, kualitas vokal,

pemilihan kata penting pada proses hypnosis.
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Ketika siswa berada pada gelombang otak alpha, saat itu guru memasukkan

affirmasi positif atau sugesti positif kepada pikiran bawah sadar siswa. Affirmasi

adalah ucapan-ucapan positif untuk mengantikan nilai-nilai negatif dalam pikiran

bawah sadar. Ada beberapa pantangan dalam membuat affirmasi: misalnya tidak

boleh mengunakan kata "akan", dan kata-kata bermakna negatif seperti "tidak",

"jangan", “bukan” dan lain sebagainya.

Metode pengajaran Hypno-NLP secara mendasar adalah metode terapi dengan

penerapannya yang luas, yaitu dengan memberikan pengajaran bagaimana orang

menggunakan otaknya. Dipelajari proses otak bekerja sehingga ketika seseorang

mengetahui apa yang bisa dilakukannya, maka sangat dimungkinkan untuk

menggunakannya secara optimal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas.

Berbeda dengan pelatihan yang lain, pelatihan NLP melibatkan perasaan, feeling

dan emosi. NLP membantu untuk mentransformasikan perasaan-perasaan lemah

menjadi perasaan yang penuh kekuatan. Membantu mengubah ingatan usang

tentang citra diri yang gagal menjadi citra baru yang positif. Banyak manfaat dan

kegunaan dari metode hyonosis dan NLP  yang selanjutnya disebut dengan hypno-

NLP dalam penerapannya pada proses pembelajaran. Seehingga peneliti tertarik

untuk mengkajinya lebih dalam, mengingat secara definisi dan penerpan kedua

teknik tersebut saling berkaitan.

2) Hubungan Komunikasi dengan Hypno-NLP

Yuliawan (2010:75) menjelaskan tentang terminologi hypno-NLP, adalah cara

berkomunikasi manusia dalam menyerap informasi pada dasarnya melalui lima

indra, yaitu: penglihatan (visual), pendengaran (auditori), perabaan/perasaan
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(kinesthetic), penciuman (oldfactory), dan pengecapan (gustatory) atau disingkat

VAKOG. Khususnya pada tiga indera pertama, yaitu visual, auditori, dan

kinesthetic (VAK), dengan indera inilah jika diibaratkan manusia itu komputer,

maka ketiga indera tadi merupakan p nya sebagai channel masuknya informasi ke

dalam prosesor, yang kemudian diolah atau disimpan dalam memori.

Manusia pada dasarnya memiliki karakter yang unik, sehingga dengan keunikan

tersebut menyebabkan preferensi komunikasi setiap orang berbeda. Ada yang

cenderung menggunakan visual, atau auditori, atau kinestetiknya yang lebih

dominan.  Jika seorang murid memiliki referensi visual, sementara guru

menyampaikan informasi cenderung mengandalkan auditori, maka komunikasi

antara guru dan siswa tidak tersambung atau informasi tidak bisa diserap dengan

baik. Maka penting guru memahami esensi dan mengenal referensi komunikasi

murid, yang menentukan gaya menyerap informasi (dalam hal ini berarti gaya

belajar) murid. Dalam arti guru harus mengenali dan memahami gaya belajar

murid yang beragam (dalam satu kelas) dan menyesuaikan cara penyampaian

informasi yang tepat, sehingga setiap murid yang memiliki keunikan gaya

belajarnya terlayani secara proporsional.

Jika siswa mendapat respon negatif , maka komunikasi akan menjadi tidak efektif

atau gagal. Dari sudut pandang NLP, penyampaian sebuah pesan bisa menjadi

berlipat ganda efeknya apabila memanfaatkan tiga dimensi sekaligus, yaitu yang

dikenal sebagai tiga V (3V) yakni verbal, vokal, dan  visual. Verbal adalah

bagaimana kata perkataan disusun; keruntutan logika dan pemilihan kata, vokal

adalah bagaimana mengatakan; intonasi, jeda, volume dan berat suara sedangkan
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visual adalah bagaimana bahasa tubuh si pembicara yang dilihat dari ekspresi

muka, penggunaan gerakan tangan dan sebagainya. Ketiganya apabila

dipergunakan secara sinergis akan melipatgandakan kekuatan pesan, sedangkan

jika tidak sinergis akan membuat pesan menjadi hilang kekuatan sama sekali.

Titik tolah dari ketiga dimensi di atas (3V) adalah dimensi verbal, yang bermakna,

komunikasi memiliki peranan penting dalam proses penerimaan informasi pada

saat proses belajar mengajar. Komponen penting dalam dimensi verbal ini

meliputi teknis mengemas pesan yang disebut sebagai teknik framing dan

reframing serta penggunaan Bahasa Sugestif NLP yang berbasis pada hypnosis

script.

3) Dimensi Verbal

Yuliawan (2010:231) mengatakan bahwa dimensi verbal adalah apa yang

dikatakan oleh seseorang.  Dalam komunikasi tertulis bisa dimaknakan sebagai

apa yang dituliskan dengan kata-kata. Teknik hypno-NLP yang menunjang

optimalisasi verbal adalah framing dan reframing (membingkai ulang kalimat).

Framing adalah proses dengan sengaja membingkai suatu kalimat agar maknanya

sesuai keinginan komunikator (mengubah makna). Misalnya guru hendak

menyampaikan materi, secara alami materi itu terasa membosankan bagi siswa,

maka guru perlu membingkainya dengan cara mengatakan dari sudut pandang

yang lebih mampu diserap oleh para siswanya. Ada beberapa jenis framing dalam

konteks komunikasi menurut Yuliawan (2010 : 231) yaitu : (1) agreement frame,

(2) outcome frame , (3) contrast frame, dan (4) as if frame
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Agrement frame adalah sebuah cara membingkai pesan, diawali dengan cara

sebelumnya menggiring kondisi pikiran para siswa untuk masuk ke pikiran setuju,

kemudian baru menyampaikan materi yang akan disajikan oleh guru. Dilakukan

dengan cara membicarakan suatu topik apa pun yang sudah disepakati secara

bersama sebelumnya atau membingkai sesuatu hal dengan kata-kata tertentu yang

membuat pihak lain cenderung lebih setuju. Pembingkaian dilakukan dengan cara

membatasi pembicaraan dalam ruang lingkup hasil yang ingin dicapai bersama.

Perbedaannya dengan agreement frame adalah, untuk outcome frame adalah

membicarakan hasil yang belum terjadi dan ingin dicapai, sedangkan agreement

frame adalah membicarakan tentang topik yang sudah terjadi.

Contrast frame memberikan pengertian bahwa sebuah bingkai pesan yang

menggunakan metode ujung-ujung ekstrem suatu permasalahan. Hal yang baik

dilawankan dengan keburukannya, sesuatu yang menguntungkan dilawankan

dengan kerugian yang mungkin muncul, isu besar dilawankan dengan efeknya

yang hanya kecil, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan efek

kontras dari sebuah pemikiran atau keputusan. Sedangkan as if frame sebuah

pembingkaian pesan dengan cara membuat murit- murit “seolah-olah merasakan

dan mengalami sendiri suatu persoalan” sehingga mereka akan bisa berempati

dengan suatu isu atau pesan yang disampaikan.

Saat guru menjumpai suatu hal sudah dimaknakan oleh siswa dengan nilai yang

negatif maka guru dapat melakukan framing ulang suatu kalimat. Proses ini yang

disebut reframing. Proses reframing adalah secara sengaja membingkai ulang

suatu kalimat sehingga memiliki makna yang betul-betul berubah secara dramatis.
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Dengan demikian dapat dikatakan, reframing dilakukan untuk memberikan makna

ulang yang berbeda, dengan tujuan agar siswa : (1) memiliki perspektif yang

berbeda dari makna sebelumnya, (2) memiliki pilihan tindakan lain, (3) memiliki

membesarkan hati, dan (4) berfikir positif.

Terlepas dari keterikatan makna, dalam hal ini, guru yang menggunakan

reframing untuk tujuan merubah pola pikir peserta didik yang negatif menjadi

positif. Ada dua jenis reframing, yakni context reframing dan content reframing.

Context reframing adalah mengubah kontek suatu peristiwa, sehingga terjadi

pergeseran makna, sedangkan content reframing adalah mengubah makna suatu

peristiwa secara langsung, ditandai dengan kata “artinya”. •

Hypno-NLP tidak fokus pada bingkai masalah, tapi pada bingkai solusi. Hypno-

NLP fokus bukan pada kebenaran sebuah konsep, teori, atau belief, tapi pada

kegunaannya. Dengan prinsip sederhana inilah, proses transformasi dan perlihan

makna siswa jauh lebih efektif. Setelah mengenal NLP, peserta didik akan lebih

fokus memikirkan bagaimana sesuatu itu berguna untuk membantu guru mencapai

proses belajar mengajar yang baik. Hypno-NLP sangat menekankan pada

outcome atau hasil yang ingin dicapai. Inilah yang menurut Bandler membedakan

NLP dengan proses pembelajaran konvensional.

Dalam hypno-NLP dikenal apa yang disebut sebagai presupposition. Pengertian

sederhana mengenai ini adalah prinsip atau basic belief (keyakinan dasar). Ini

menyangkut kerangka berpikir dan berperilaku. Sesuatu yang menjadi dasar dari

pikiran dan tindakan para siswa.
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Hypno-NLP disebut juga sebagai teknologi, karena NLP mempunyai berbagai

tools yang berguna. Semuanya bertujuan untuk membantu efektifitas potensi

manusia. Membangun rapport adalah salah satu yang populer untuk

berkomunikasi secara efektif. Meta model yang merupakan tool untuk

berkomunikasi secara spesifik. Meta program untuk memahami pola pikir dan

motivasi seseorang. Neurological level untuk memetakan cara berpikir, termasuk

masalah dalam pola pikir dan sikap.

7. Proses Pembelajaran dengan Metode Hypno-NLP

Dalam konteks belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Salah satu strategi belajar

yang perlu diadopsi dari NLP yaitu modelling, memodel mereka yang sukses.

Siswa yang memiliki prestasi tinggi dalam belajar umumnya memiliki pola-pola

perilaku, prinsip dan nilai yang berbeda dengan siswa yang memiliki prestasi

rendah. Disamping itu siswa dengan prestasi tinggi juga umumnya memiliki

metode problem solving atau metode untuk mengatasi permasalah penyelesaian

tugas-tugas yang dibebankan oleh guru dengan cara-cara unik. Mereka umumnya

juga memiliki pengaturan waktu dan strategi-strategi khusus dalam belajar. Hal

yang tidak kalah pentingnya, yaitu mereka memiliki prinsip-prinsip dan karakter

yang mendukung kesuksesan mereka dalam mencapai prestasi tinggi. Jika semua

pola perilaku dan mental ini diadopsi dan dipakai untuk diri sendiri, maka akan

terjadi lompatan prestasi yang signifikan.

Yuliawan (2010:361) menjelaskan dengan detail bahwa modelling adalah

replikasi sebuah prilaku yang ekselen. Alih-alih bertanya mengapa perilaku

ekselen tersebut bisa dimiliki seseorang, modelling mengurai bagaimana
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persisnya seorang memunculkan perilaku ekselennya secara konsisten. Bagaimana

persisnya mereka mencapai hasil dengan kualitas yang tinggi. Apa perbedaan

yang membedakan (the difference that makes a difference) antara mereka dengan

orang rata-rata. Dalam metode Hypno-NLP inilah guru akan memahami proses

bagaimana menjadikan murid mampu melakukan apa yang mereka anggap tidak

mampu dan mampu dilakukan secepat mungkin.

Secara singkat, Yuliawan (2010:362) menjelaskan tahapan proses modelling

memiliki tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap ketika peserta didik bersama

orang yang dijadikan model sementara mereka melakukan perilaku yang ingin

mereka jadikan model. Pada tahap ini, mereka akan benar-benar berusaha masuk

ke dalam model dunia sang model, merasakan menjadi dirinya, sehingga

menemukan bagaimana persisnya ia memunculkan perilaku ekselen tersebut di

dalam pikiran dan perasaannya. Tahapan ini persis dengan apa yang dilakukan

anak kecil. Bukankah mereka biasa melakukan apayang orang dewasa lakukan.

Untuk memudahkan proses ini, guru dapat menuntut siswanya untuk

menggunakan teknik perseptual position, yaitu dengan berada pada posisi kedua.

Amati apa yang persisnya mereka lakukan (perilaku dan gerakan tubuh), temukan

bagaimana mereka melakukannya (representasi internal dan urutannya), serta

mengapa mereka melakukannya (keyakinan yang mendukung), yang belakangan

ini amat penting, sebab sebuah keyakinan memiliki daftar perilaku yang

didukungnya.

Melakukan ekstraksi merupakan proses yang sangat penting dalam modelling,

yaitu kita mencoba menghapuskan sebuah langkah, atau merubah urutannya. Jika
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tidak ada perbedaan signifikan pada hasil, maka berarti langkah tersebut tidak

penting. Sebaliknya, ketika mereka mampu menemukan perbedaan hasil yang

signifikan, berarti dia telah menemukan elemen yang penting dalam dirinya.

Tetapi menurut Vaknim (2008:585) mengatakan bahwa ada kalanya seorang yang

kita jadikan model itu tidak tahu benar apa yang dia lakukan. Jadi, mereka hanya

melakukannya begitu saja secara alami. Saat ada yang bertanya tentang strategi

dan sebagainya yang membuat mereka sukses, mungkin mereka tidak bisa

menjawabnya dengan baik. Oleh karena itu, cara terbaik yang bisa di gunakan

untuk mengetahui rahasia sukses model adalah dengan observasi. Yuliawan

(2010:366) menyajikan secara detail langkah-langkah dan prinsip penting dalam

modelling yaitu beliefs (keyakinan), fisiologi (gerak tubuh) dan strategi.

Keyakinan merupakan determinan penting untuk kesuksesan seesorang. Seorang

pelajar yang selalu bergairah dalam belajar Matematika, pastinya memiliki

keyakinan bahwa pelajaran itu mudah dikuasai dan menyenangkan. Mungkin juga

mereka melihat peluang untuk kesuksesan dalam karir atau pendidikan yang lebih

tinggi dengan penguasaan kedua pelajaran tersebut. Sementara siswa lain yang

berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa menguasai matematika

bahkan akan menyerah sebelum mereka benar-benar belajar. Disini penting

seorang guru membimbing siswanya untuk memodel orang yang suskes dan

berprestasi dalam bidang tertentu atau mata pelajaran tertentu, dan juga harus

mengadopsi keyakinan-keyakinan yang mereka miliki terkait bidang atau mata

pelajaran tersebut.
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Setelah para siswa mendapatkan keyakinan yang memastikan daftar perilaku yang

akan mereka model muncul, langkah selanjutnya guru membimbing siswanya

untuk menyelaraskan dengan perilaku model itu sendiri. Sebab dengan mengikuti

persis perilaku yang kita model, secara otomatis mereka akan masuk ke dalam

state perilaku tersebut.  Karena tubuh dan pikiran-perasaan adalah satu kesatuan

yang tak terpisahkan. Gerakkan tubuh anda dan pikiran-perasaan anda akan

mengikuti. Inila langkah dalam fisiologi (gerak tubuh)

Dalam hypno-NLP, strategi adalah urutan-urutan mental tentang bagaimana guru

mengatur pola kerja dalam pikiran, perasaan dan gerak tubuh murit-muritnya

sehingga menghasilkan sebuah perilaku. Secara jelas Vaknin (2008:586)

mengemukakan sebagai berikut:

“To create a model of a person’s excellent or successful behavior, the analyst
starts by learning to elicit the strategy, or at least to understand how and
when it is elicited. The analyst begins serving as a knowledge worker. That is,
using observation and questioning to assemble the model”

“Untuk memodel kehebatan seseorang atau perilaku suksesnya, hal yang
pertama harus diperhatikan adalah belajar bagaimana memunculkan
strateginya, atau minimal memahami bagaimana dan kapan strategi tersebut
dimunculkan. Kita harus memulai dengan pekerja otak (mengedepankan
pengetahuan). Wawancara dan observasi merupakan cara yang dapat
digunakan untuk mengetahui strategi seseorang”

Hal pertama yang harus guru ketahui sebelum melaksanakan proses belajar

mengajar dari model adalah strategi yang digunakannya dalam belajar. Guru

harus bisa membimbing siswa untuk mengorek informasi sedetail mungkin

tentang dirinya. Setelah guru membimbing siswa untuk melakukan seperti apa

yang dikatakan, yaitu memunculkan strategi, hal berikutnya yaitu mendesain
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strategi baru, atau mendesain ulang strategi lama, kemudian terakhir yaitu

menginstal strategi, atau memanfaatkan strategi.

Hambatan dalam belajar juga sering kali muncul sebab siswa sering kali

menginternalisasi keyakinan dan perilaku orang yang dikaguminya sebagai figur

yang keliru. Misalkan ada salah seorang siswa yang ditakuti karena kenakalan dan

keberaniannya menetang guru, maka siswa yang mengagumi siswa nakal tadi

akan secara otomatis, sedikit demi sedikit menginternalisasi pola keyakinan dan

perilaku idolanya itu. Akibatnya, siswa yang menginternalisasi pola keliru tadi

akan menjadi sama nakalnya dengan siswa sebelumnya. Jika anchor dapat

terpasang secara tidak sengaja karena emosi yang dalam dan intens, maka

internalisasi keyakinan dan perilaku seorang model juga bisa terjadi karena

kekaguman pada orang tersebut.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika guru tidak bisa menemukan model yang

sesuai atau bisa menemukan model namun tidak bisa mengurai strateginya?.

Apakah lantas teknik modelling tidak lagi bisa digunakan?. Tentu saja tidak.

Sebab guru bisa memodel diri anda sendiri. Guru bisa menganalisa apakah anda

telah memiliki pencapaian atau prestasi yang guru inginkan dalam belajar? Jika

belum, berarti guru tersebut perlu memperbaiki sistem keyakinan, pengaturan

fisiologis dan perilaku serta strategi yang anda gunakan. Salah satu asumsi dasar

hypno-NLP yaitu tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah feedback

yang artinya timbal balik atau hasil dari apa yang telah dilakukan.
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8. Aplikasi Hypno-NLP didalam Kelas

Menurut Wong dan Hakim (2010) kondisi hypnosis dapat dicapai melalui

beberapa tahapan diantanya :

1) Pre-induction adalah proses mempersiapkan siswa suatu situasi dan kondisi

yang kondusif antara guru, peserta dan lingkungan, untuk mengetahui tingkat

kesiapan siswa dalam belajar.

2) Induction adalah proses membawa siswa berada dalam kondisi hypnosis

dengan memberikan sugesti positif dan motivasi.

3) Deepening adalah proses membawa siswa berada dalam kondisi hypnosis

yang lebih dalam lagi dengan memberikan sugesti positif, relaksasi dan

imajinasi.

4) Depth level test adalah proses untuk menguji tingkat kedalaman hypnosis.

Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah saran dan perintah guru dapat

diterima oleh siswanya

5) Suggestion dan programming adalah proses transfer informasi berupa : (1)

penyampaian materi, (2) pengerjaan tugas, (3) diskusi, (4) tanya jawab, dan

bisa juga berisi pertintah positif untuk dilaksanakan oleh siswa

6) Termination adalah tahap untuk mengakhiri proses hypnosis dalam

pembelajaran

7) Post hypnosis adalah proses penutup kegiatan belajar mengajar dengan

kembali memberikan sugesti positif.

Dengan melihat situasi dan kondisi kelas sebelum pembelajaran dimulai, guru

dapat menentukan apakah semua proses tahapan tersebut digunakan saat proses

pembelajaran atau hanya beberapa tahapan saja, namun sebelumnya yang perlu
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dipersiapkan guru dalam menggunakan metode hypno-NLP menurut Hakim (2010

: 29) adalah :

a. Persiapan guru sebelum memulai pembelajaran

Penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa siswa kerap kali mengeluh

dengan mata pelajaran matematika dengan beranggapan bahwa matematika

sebagai pelajaran yang sulit dipahami bagi siswa meskipun matematika

mendapatkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lain.

Selain itu, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor penting dalam

pada proses pembelajaran.  Bila guru sudah menampilkan kesan membosankan,

galak, dan menyeramkan, maka pikiran bawah sadar siswa akan siap menolak

setiap materi yang diajarkan meskipun materi yang diajarkan terlihat sangat

mudah. Hal ini terjadi karena pikiran bawah sadar siswa sudah terasumsi dengan

kalimat-kalimat negati seperti sulit, sukar, gurunya galak, pelajarannya

membosankan dan lain sebagainya, sehingga akan sulit bagi siswa untuk

menerima materi yang diajarkan oleh guru, karena critical area atau reticular

activating sistem yang bertugas sebagai pagar antara pikiran sadar dan pikiran

bawah sadar siswa sudah tertutup.

Dalam kondisi fokus critical area dalam kondisi terbuka. Sehingga sangat

memudahkan siswa untuk menyerap materi karena masuk kedalam pikiran bawah

sadar yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan lebih lama dalam

mengingat.  Sedangkan dalam kondisi yang tidak fokus yang diakibatkan karena

siswa masih beranggapan negatif terhadap mata pelajaran matematika, faktor guru

maupun keadaan siswa masih belum siap menerima materi akan menyebabkan

critical area siswa tertutup.
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Hakim (2010:26) mengatakan bahwa sebelum memulai pelajaran dengan

menggunakan metode hypno-NLP guru akan membimbing siswa terlebih dahulu

mengubah pikiran negatif terhadap mata pelajaran matematika. Tahapan yang

pertama yang dilakukan adalalah kontrol diri yang dilakukan oleh seorang guru

terhadap dirinya, sebelum mengontrol keadaan siswanya . Tahapan kontrol diri

pada guru menggunakan teknik CRAFT (cancel, replace, afirm, focus, train).

Cancel berarti menghilangkan image negatif seperti , mampus deh gue, beginilah

nasib seorang guru, mau mendidik bagaimana kalau gajinya kecil, yang namanya

kelas pasti rame, siswa saya bodoh semua, dan lain-lain. Contoh penggunaan

teknik cancel yang dilakukan oleh guru menurut Hakim (2010) disajikan pada

tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Penerapan Teknik Cancel Untuk Guru

Persepsi Lama Cancel

Saya guru yang biasa-biasa saja Saya bukan guru yang biasa- biasa
saja

Saya guru yang kiler Sebenarnya, saya ingin di sayang
oleh murid – murid saya

Cara mengajar saya tidak mudah di
pahami oleh murid-murid

Saya ingin siswa saya memahami
apa yang saya sampaikan

Murid Saya bodoh semua Murid saya bukan siswa yang
bodoh

Tahapan selanjutnya disbut Replace. Replace adalah mengubah pola kalimat dan

bahasa untuk memberikan kesan positif menurut Hakim (2010) seperti contoh

yang disajikan pada tabel pada tabel 2.3 berikut ini.
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Tabel 2.3 Penerapan Teknik Replace Untuk Guru

Cancel Replace

Saya bukan guru yang biasa- biasa saja Saya adalah guru yang luar biasa

Sebenarnya, saya ingin di sayang oleh
murid – murid saya

Saya termasuk guru yang
disayangi murid-murid

Saya ingin siswa saya memahami apa
yang saya sampaikan

Saya mengajar dengan teknik yang
mudah di pahami oleh murid-
murid saya

Murid saya bukan siswa yang bodoh Saya tau murid saya memiliki
potensi yang luar biasa, untuk itu
saya juga akan tampil luar biasa

Tahapan setelah replace adalah affrim yang berarti sebuah komitmen dari seorang

guru yang dilakukan untuk membentuk suatu perubahan. Menurut Hakim (2010)

ontohnya affirm seperti pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Penerapan Teknik Affirm Untuk Guru

Replace Affrim

Saya adalah guru yang luar biasa Mulai sekarang saya adalah guru
yang luar biasa

Saya termasuk guru yang disayangi
murid-murid

Mulai sekarang saya di sayangi oleh
murid-murid saya

Saya mengajar dengan teknik yang
mudah di pahami oleh murid-murid saya

Mulai sekarang setiap kali saya
mengajar, murid-murid saya mudah
memahami apa yang saya sampaikan

Saya tau murid saya memiliki potensi
yang luar biasa, untuk itu saya juga akan
tampil luar biasa

Mulai sekarang saya akan lebih
memperhatikan mereka

Setelah guru melakukan cancel, replace, dan affirm, selanjutnya guru melatih

teknik visualisai tentang apa yang telah guru tersebut cancel, replace, dan affirm-

kan. Teknik ini disebut dengan focus. Fokus yang telah diucapkan harus
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memenuhi hal-hal berikut yakni : (1) apa yang dirasakan yang berkaitan dengan

sentuhan emosional, dan (2) apa yang di imajinasikan. Sentuhan emosiaonal

sangat dibutuhkan untuk dapat menghayati makna dan hikmah dari apa yang telah

diucaokan, sedangkan panggung imajinasi merupakan sebuah kunci keberhasilan

dalam memprogram ulang pikiran bawah sadar guru. Berikut ini disajikan aplikasi

teknik fokus menurut Hakim (2010) dalam pembelajaran tertera pada tabel 2.5 di

bawah ini.

Tabel 2.5 Penerapan Teknik Focus Untuk Guru

Affrim Focus

Mulai sekarang saya adalah
guru yang luar biasa

Imajinasikan diri anda tersenyum di depan
cermin, dengan senyuman itu anda akan
terlihat lebih bahagia, lebih semangat dan
lebih segar dari sebelumnya, dan anda
berhak menyandang profesi bergengsi
sebagai seorang guru

Mulai sekarang saya di sayangi
oleh murid-murid saya

Amati dan bayangkan bagaimana anda
mengajar dengan penuh kasih sayang. Dan
bayangkan, setiap anda bertemu dengan
Anda, murid-murid anda seakan-akan
tersenyum bangga kepada Anda

Mulai sekarang setiap kali saya
mengajar, murid-murid saya
mudah memahami apa yang
saya sampaikan

Amati dan bayangkan seluruh murid di
kelas anda sekarang penuh perhatian, dan
duduk dengan nyaman, mendengarkan
penjelasan Anda, dan bahkan mengajukan
pertanyaan yang membuat suasana kelas
menjadi lebih hidup. Dan anda mengajar
dengan penuh semangat

Mulai sekarang saya akan lebih
memperhatikan mereka

Rasakan bahwa seluruh murid mulai saat
ini sangat mudah menerima materi yang
Anda sampaikan

Tahap terakhir adalah train yakni melatih dan mempraktekan apa yang telah guru

fokuskan. Tahap ini diperlukan pembiasaan dan latihan berulang-ulang, agar
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ketika guru berhadapan dengan kondisi yang menjadikan kondisi be;ajar menurun,

guru mampu mengatasi kendala tersebut dengan baik.

b. Relaksasi kondisi fisik

Dalam bukunya Ali (2013 ;127) mengatakan bahwa :

“Niat dan motivasi dalam diri.Kesuksesan seseorang tergantung pada niat
seseorang untuk bersusah payah dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan
tersebut. Niat yang besar akan memunculkan motivasi serta komitmen yang
tinggi pada bidang yang di tekuni”.

Relaksasi kondisi fisik adalah memfokuskan diri pada niat sebagai guru yang baik

dan istimewa. Langkah-langka relaksasi kondisi fisik adalah :

a) Pengaturan nafas
b) Kendalikan pikiran
c) Dimulai dengan afirmasi dan do’a
d) Visualisasikan do’a dan afirmasi anda

c. Student Relaxation

Pada tahap ini, guru mulai mengarahkan para siswa pada sebuah kondisi terbaik

mereka untuk kondisi belajar (resourcesfull state). Setiap orang memiliki kondisi

belajar yang unik (berbeda) sesuai dengan representasionalnya masing-masing,

namun umumnya ada beberapa kesamaan seperti yang dikatakan Hakim (2010 :

48) antara lain :

a) Suasana kelas yang nyaman
b) Penampilan pengajar
c) Kalimat pembuka yang membuat antusias belajar
d) Membangun kondisi dan situasi yang menyenangkan saat belajar

Pada tahap ini guru membimbing siswa menuju kondisi yang mereka inginkan

sehingga saat siswa telah fokus guru menanamkan sebuah anchor (pengait emosi)

yang tepat dan subtle (samar tapi pasti).
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d. Penguatan dengan Anchor

Faisal (2010:216) mengungkapkan bahwa anchor adalah sebuah akses kedalam

pikiran bawah sadar yang diakibatkan adanya rangsangan indrwi pada konteks an

waktu tertentu pada masa lalu manusia.  Sedangkan proses respon internal yang

secara langsung terkait atau tersosiasi dengan pengalaman manusia disebut

dengan anchoring. Dalam prosesnya tahapan untuk memulai Anchor kepada

siswa terdiri dari : (a) pacing, (b) leading, (c) gunakan kata positif, dan (d)

berikan pujian atau penghargaan

Pacing adalah langkah yang sangat penting dalam proses pembangunan anchor.

Pacing berarti menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak

dengan orang lain atau siswanya sendiri. Secara alami dan naluriah, setiap orang

pasti akan merasa nyaman dan senang untuk berkumpul dengan orang lain yang

memiliki kesamaan dengannya sehingga akan merasa nyaman berada di

dalamnya. Dengan kenyamanan yang bersumber dari kesamaan gelombang otak

ini, maka setiap pesan yang akan disampaikan dari orang satu pada orang–orang

lain akan dapat diterima dan dipahami dengan sangat baik.

.
Leading berarti memimpin atau mengarahkan setelah proses pacing dilakukan.

Setelah melakukan pacing, maka siswa merasa nyaman dengan guru. Pada saat

itulah hampir setiap apapun yang guru ucapkan atau tugaskan kepada siswa, maka

siswa akan melakukannya dengan sukarela dan bahagia. Sesulit apapun

materinya, maka pikiran bawah sadar siswa akan menangkap materi pelajaran

yang guru ajarkan dengan mudah.
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Langkah berikutnya adalah langkah pendukung dalam melakukan pacing dan

leading. Penggunaan kata positif ini sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar

yang tidak mau menerima kata negatif. Kata-kata yang diberikan oleh guru entah

langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi psikis siswa.

Kata-kata yang positif dari guru dapat membuat peserta merasa lebih percaya diri

dalam menerima materi yang diberikan. Kata-kata tersebut dapat berupa ajakan

dan himbauan. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa,

hendaknya menggunakan kata ganti yang positif untuk mengganti kata-kata

negatif. Sebagai contoh apabila akan menenangkan kelas yang ramai, biasanya

kata perintah yang keluar adalah “jangan ramai”. Kata-kata “jangan ramai” ini

dalam mengaplikasikan hypnonis teaching hendaknya diganti dengan “halo”, atau

“hai”, dan sebagainya.

Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran adalah adanya reward and

punishment. Pujian merupakan reward peningkatan harga diri seseorang. Pujian

merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri seseorang. Maka

berikanlah pujian dengan tulus pada peserta. Dengan pujian, seseorang akan

terdorong untuk melakukan yang lebih dari sebelumnya. Misalnya ada siswa yang

bertanya tentang hal-hal yang perlu penjelasan, maka guru sebelum menjawab

berkata: pertanyaannya bagus sekali. Meskipun sebetulnya pertanyaan itu biasa-

biasa saja. Atau apabila peserta menjawab pertanyaan atau berpendapat, maka

sebaiknya guru mengomentari bahwa pendapatnya bagus sekali, dan seterusnya.

e. Konsep Merubah Suasana Kelas

Untuk mendukung serta memaksimalkan sebuah pembelajaran hypno-NLP,

hendaknya guru dapat melakukan hal-hal dengan menguasai materi secara
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komprehensif. Libatkan siswa secara aktif serta mengupayakan untuk melakukan

interaksi informal dengan siswa selain itu juga memberikan kewenangan dan

tanggung jawab atas belajarnya. Meyakini bahwa cara manusia belajar adalah

berbeda satu sama lain, selain itu guru juga harus meyakini bahwa siswa mampu

melakukannya.

Perubahan suasana kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

melakukan sesuatu secara kolaboratif atau kooperatif. Selain itu didukung dengan

materi yang disampaikan secara kontekstual akan mempercepat proses

pemahaman siswa ketika belajar. Rubah suasana kelas adalah solusi bagi siswa

yang memiliki gaya kinestetik saat belajar. Merubah suasana kelas seperti

contohnya, merubah susunan bangku, pindah tempat belajar disuasanan alam dan

lain sebagainya. Sehingga setiap proses belajar mengajar siswa tidak merasa jenuh

dengan kondisi visual yang sama, dan tingkat imajinasi komunikasi siswa bisa

menjadi lebih aktif.

Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, guru perlu membuat suatu nested

loop yaitu proses merangkaikan berbagai bagian pelajaran menjadi suatu jejaring

yang saling mengikat dan berhubungan. Baik dengan pelajaran yang lalu, bagian-

bagian tertentu dari ini, maupun dengan pelajaran di masa yang akan datang.

Nested loop ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pilihan kata kunci yang

jika diakses akan mengarahkan pada ingatan terhadap hal-hal lain,  mata pelajaran

sebelumnya, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan metafora kisah yang

menggunakan prinsip asosiasi.
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Agar supaya ilmu yang di bagikan bisa lebih melekat dan lebih aplikatif. Saat

penutup selalu lakukan future pacing. Yakni membawa pikiran siswa ke masa

depan pada suatu situasi dimana mereka akan membutuhkan ilmu tersebut.

Kemudian tunjukkan bagaimana ilmu baru tersebut dapat menjadi solusi yang jitu

dalam menyelesaikan persoalan itu. Lakukan dengan bahasa yang gamblang dan

sensory base (menggunakan VAKOG yang jelas). Lantas, tutup dengan suatu

metafora (kisah), dan gabungkan dengan anchor sebagai pengaitnya.

9. Pembelajaran Konvensional

Salah satu metode pembelajaran yang paling banyak dipakai adalah metode

pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional mempunyai beberapa

pengertian menurut para ahli, diantaranya,

1) Djamarah (2008:35) mengatakan bahwa metode pembelajaran konvensional

adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode

ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat

komunikasi lisan antara pendidik dengan anak didik dalam proses belajar dan

pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan metode konvensional, ditandai

dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, pembagian tugas, dan

latihan.

2) Freire (2006) memberikan istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai

suatu penyelenggaraan pendidikan ber-“gaya bank” (banking concept of

education).
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Hamalik (2001:56) menyatakan bahwa pembelajaran konvensional menitik berat-

kan pada pembelajaran klasikal, guru mengajarkan bahan yang sama dengan

model yang sama dan penilaian yang sama kepada siswa serta menganggap siswa

akan memperoleh hasil yang sama.  Sementara itu, Ruseffendi (2006:350)

menyatakan bahwa umumnya pembelajaran konvensional memiliki kekhasan ter-

tentu, misalnya mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan pada

keterampilan berhitung, mengutamakan hasil daripada proses dan pengajaran

berpusat pada guru.

Selanjutnya Kholik (2012:2) mengemukakan pembelajaran konvensional

mempunyai keunggulan dan kekurangan, keunggulan-keunggulan tersebut

diantaranya:

1. Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain
2. Menyampaikan informasi dengan cepat
3. Membangkitkan minat akan informasi
4. Membangkitkan minat akan informasi
5. Mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan
6. Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan kelemahan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan
2. Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa

yang dipelajari
3. Para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu
4. Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas
5. Daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal.

Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran,

penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan modus

telling (pemberian informasi), ketimbang modus demonstrating (memperagakan),

dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk menampilkan
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unjuk kerja secara langsung). Dalam kata lain, guru lebih sering menggunakan

strategi atau metode ceramah atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam

kurikulum secara ketat. Guru berasumsi bahwa keberhasilan program

pembelajaran dilihat dari ketuntasannya menyampaikan seluruh meteri yang ada

dalam kurikulum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode konvensional

dapat dimaklumi sebagai metode pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada

guru, komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa, metode pembelajaran

lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi.

Dalam penelitian ini, model pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah

model pembelajaran yang digunakan guru matematika di sekolah yang sedang di-

teliti. Pelaksanaan model pembelajaran ini yaitu guru menjelaskan materi, se-

dangkan siswa menyimak dan mencatat. Kemudian guru memberikan contoh soal

dan penyelesaiannya, selanjutnya siswa diberi soal untuk dikerjakan, baik secara

individu maupun dalam kelompok.

B. Kerangka Pikir

Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Berbagai studi terkait hal

tersebut telah dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak

faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu

faktor tersebut adalah kurangnya variasi pada metode pembelajaran yang

digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Pembelajaran yang selama ini

dilakukan masih menggunakan pembelajaran secara konvensional yang lebih

menekankan pada transfer of knowledge dari guru kepada siswa melaui

ekspositori. Karena peran guru lebih dominan saat menjelaskan materi, siswa
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tidak begitu mendapat kesempatan untuk bertanya maupun mengemukakan ide-

idenya sendiri.  Selain itu juga, peran guru yang terlalu dominan juga

mempersempit kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain sehingga

tidak terjadi kerjasama antar siswa.  Kerjasama antar siswa sebenarnya sangat

penting mengingat kemampuan siswa yang berbeda satu sama lainnya akan

membuat mereka memahami materi atau permasalahan secara berbeda, dengan

kerjasama itu diharapkan terjadi penggabungan pengetahuan antar siswa sehingga

meningkatkan pemahaman siswa.

Pada pembelajaran konvensional, guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan

bagi siswa.Siswa cenderung malas untuk mencari sumber belajar lain karena

semua informasi langsung disampaikan oleh guru. Pembelajaran dilangsungkan

dengan membawa siswa kedalam matematika formal yang penuh dengan simbol-

simbol matematis yang masih terasa abstrak bagi siswa. Hal ini mengakibatkan

banyak siswa menjadi tidak tertarik untuk mempelajari matematika bahkan tidak

menyukai matematika. Dalam pembelajaran konvensional, soal-soal yang

disajikan masih didominasi oleh soal-soal yang bersifat close-ended. Soal close-

ended merupakan soal yang dalam menjawabnya hanya memiliki satu cara atau

satu jawaban benar.  Soal-soal yang disajikan juga merupakan soal-soal yang

sudah dicontohkan cara menjawab-nya oleh guru.  Soal-soal seperti ini tidak akan

mampu melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematisnya. Selain itu, karena terbiasa dengan paradigma “hanya ada satu

jawaban benar” maka siswa sering menyalahkan suatu jawaban yang tidak sesuai

dengan apa yang telah ia ketahui, walaupun mungkin jawaban tersebut juga

adalah jawaban yang benar.  Dengan demikian, jelas bahwa pembelajaran secara



61

konvensional belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan

disposisi matematis siswa.Oleh karena itu, harus ditemukan suatu carauntuk

mengatasi masalah tersebut.

Pembelajaran dengan menggunakan metode hypno-NLP diharapkan dapat

menjadi salah satu solusi terhadap masalah pengembangan kemampuan

komunikasi matematis siswa Proses belajar yang diawali dengan  Proses belajar

dengan menggunakan metode hypno-NLP diawali dengan relaksasi dan diakhiri

dengan relaksasi. Sehingga dapat menghindari siswa berada pada titik kejenuhan,

selain itu, dapat meningkatkan kemampuan imajinasi dalam komunikasi

matematisnya. Selain memberikan dampak positif terhadap pengembangam

kemampuan komunikatis siswa, pembelajaran dengan metode hypno-NLP juga

mampu merubah persepsi negatif siswa menjadi persepsi positif dalam

pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran menuntut siswa untuk

selalu berusaha mencari solusi atau strategi yang variatif dalam menyelasikan soal

tersebut.Ini dapat dilakukan jika siswa banyak bertanya, membaca dan mencari

berbagai sumber belajar selain yang diberikan oleh guru.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam peneletian ini adalah sebagai berikut.

a) Seluruh siswa kelas VIII SMP IT Baitul Muslim Way Jepara Lampung Timur

selama ini memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.
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b) Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain pembelajaran dengan metode Hypno-NLP dan pembelajaran

konvensional diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum pada penelitian ini adalah:

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode hypno-NLP lebih baik

daripada pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis siswa.

Sedangkan hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah:

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran

dengan menggunakan metode hypno-NLP lebih baik daripada kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran konvensional.


