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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kecerdasan seseorang dapat ditunjang dengan baik apabila seseorang 

tersebut memiliki kemampuan daya ingat atau memori yang kuat. Dewasa ini , 

semakin bertambahnya usia seseorang semakin menurun pula daya ingat 

individu tersebut dikarenakan banyak faktor yang dapat  mempengaruhinya. 

Seperti, umur, pola hidup yang tidak sehat dan hal lainnya. Setiap orang 

tentunya memerlukan daya ingat yang kuat agar dapat melakukan kegiatan atau 

aktivitas sehari-harinya, khususnya dalam kegiatan belajar dan bekerja. Memori 

atau lebih sering disebut dengan ingatan merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh seorang makhluk hidup khususnya pada hewan dan manusia dalam 

menerima dan mengolah suatu informasi yang didapatkannya secara langsung 

melalui proses pengamatan dan pengalaman yang telah dilaluinya. 

Memori sendiri dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan memori 

jangka pendek dan memori jangka panjang.  Memori jangka pendek merupakan 

kemampuan menangkap suatu informasi yang ditangkap oleh otak mengenai 

hal yang dianggapnya penting dan menarik pada saat itu juga namun hanya 

disimpan dalam jangka waktu yang pendek atau terbatas. Apabila kita berhenti 

berpikir mengenai sesuatu, maka informasi yang didapatkan sebelumnya akan 

hilang pada memori jangka pendek. Sebaliknya pada memori jangka panjang 
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kita dapat mengingat informasi tersebut dalam kurun waktu yang sangat lama. 

Bahkan ketika kita sedang mencoba melakukan sesuatu, ingatan kita seperti 

dapat mengulang kembali informasi tersebut secara detail  walaupun sedang 

tidak memikirkan hal tersebut . 

Semenjak popularitas Audioterapi Brainwave meningkat diberbagai 

forum pada dunia maya. Audioterapi Brainwave telah banyak digunakan oleh 

banyak orang dari berbagai latar belakang dan berbagai kalangan baik 

mahasiswa, ibu rumah tangga dan anak-anak. Hal ini dikarenakan Audioterapi  

Brainwave atau lebih dikenal dengan Audioterapi gelombang otak dapat 

mengubah kondisi otak seseorang baik dari segi emosi, daya ingat bahkan dapat 

digunakan sebagai pengobatan seperti kanker, insomnia dan juga dari sisi  

psikologis sendiri dipercaya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri 

seseorang dan juga dapat meningkatkan hubungan yang harmonis baik pada 

keluarga,teman dan lingkungan sekitarnya. 

Brainwave atau gelombang otak sendiri terbagi atas beberapa fase, ada 

yang disebut dengan fase alfa, beta, theta, gamma dan yang terakhir merupakan 

fase delta. Setiap fase tersebut menghasilkan gelombang otak dengan frekuensi 

yang berbeda serta fungsinya yang berbeda pula. (H, Aleysius G, 2010, h. 50) 

Menarik kesimpulan dari Sutiyono (2010, h. 34), “Pada saat seseorang 

berada didalam kondisi pada gelombang alfa-tetha, ia dapat belajar dengan lebih 

cepat”. 
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Dalam kondisi hipnosis, ketika kondisi seseorang mudah menerima 

saran dan sugesti, pikiran bawah sadar manusia mudah diprogram, karena 

berada dalam kondisi gelombang alfa atau tetha ( Hakim, 2011,  h. 8). 

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan gelombang 

alfa-tetha dapat meningkatkan daya memori belajar seseorang. Maka dari itu,  

Penelitian ini  menggunakan Audioterapi Brainwave yang berasal dari produsen 

Audioterapi Brainwave yaitu, Brainsynch yang mengkondisikan seseorang 

pada kondisi gelombang alfa-tetha, Yang hasilnya dapat dilihat selama 2-6 

minggu setelah penggunaan audioterapi brainwave tersebut. Sebenarnya 

banyak produsen Audioterapi yang lebih terkenal dan dipercaya menghasilkan 

efek yang sama diantaranya yaitu, Subliminal Shop,  Meditation Power, 

Charged Audio bahkan I- doser yang kini telah dicekal oleh pemerintah.  

Penelitian ini juga menggunakan mencit atau Mus muscullus  sebagai 

hewan uji coba dikarenakan kebanyakan dari percobaan yang dilakukan oleh 

peneliti lain kebanyakan menggunakan objek penelitian dengan manusia secara 

langsung. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

audioterapi brainwave tersebut dapat mempengaruhi hewan atau hanya dapat 

berpengaruh terhadap manusia saja. 

Mengingat audioterapi brainwave dipercaya dapat meningkatkan daya 

memori dan konsentrasi belajar, Maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Efektivitas Penggunaan Audioterapi Brainwave  Terhadap Memori Belajar 

Mencit ( Mus muscullus)”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

persepsi masyarakat terhadap penggunaan Audioterapi Brainwave dan juga 
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dapat memberikan informasi kepada peserta didik mengenai efektivitas 

pengunaan Audioterapi Brainwave terhadap daya memori belajar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka  

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Mengetahui seberapa efektifkah penggunaan  dari Audioterapi Brainwave 

terhadap memori belajar pada Mus muscullus.  

2. Belum banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai Penggunaan 

Audioterapi Brainwave terhadap peningkatan memori belajar. 

3. Mengetahui respon dari Mus muscullus terhadap Audioterapi Brainwave 

yang dapat diukur dengan pengujian memori belajar dengan menggunakan 

teknik Object Location Memory Task yang dapat dilihat secara langsung 

dari perubahan tigkah laku pada Mus muscullus . 

4. Dapat membedakan secara jelas Mus muscullus kontrol dan yang diberikan 

beberapa perlakuan dengan Audioterapi Brainwave. 

5. Penelitian lain biasanya melakukan penelitiannya dengan objek penelitian 

yang  dilakukan kepada manusia secara langsung, Maka dari itu, penulis 

ingin mengetahui apakah penggunaan Mencit sebagai hewan penelitian 

dapat mendapatkan hasil yang sama seperti penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti lainnya dengan objeknya yaitu manusia. 

6. Agar dapat meluruskan asumsi masyarakat  mengenai pro dan kontra 

terhadap penggunaan Brainwave  dari segi ilmiah . 
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C. Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan  Audioterapi Brainwave dapat meningkatkan memori 

belajar pada Mencit (Mus muscullus) ? 

D. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Menggunakan 25 mencit dan memiliki bobot antara 20-40 gram. 

2. Menggunakan audioterapi dari Brainsync (produsen Brainwave) dengan 

nama produk Super Learning. 

3. Penggunaan audioterapi Brainwave dilakukan selama 2 minggu sesuai 

dengan saran dari produsen  audioterapi tersebut. 

4. Pada penelitian ini digunakan 5 perlakuan (kontrol, BW 30’ ,BW 1 jam, 

BW 3 jam dan BW 6 jam). 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan Brainwave terhadap 

memori belajar Mencit (Mus muscullus). 

2. Agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan apabila penelitian ini 

dilakukan oleh hewan uji (Mencit) dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain yang objek penelitiannya adalah manusia. 

3. Untuk dapat membuktikan asumsi dan hipotesis peneliti lain mengenai 

audioterapi Brainwave  yang didapatkan dari berbagai referensi. 
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F. Manfaat Penelitian  

       Untuk Penulis : 

1. Dapat menjawab rasa keingintahuan penulis terhadap penggunaan 

audioterapi Brainwave. 

2. Dapat mengetahui seberapa efektifkah penggunaan Brainwave terhadap 

daya memori khususnya terhadap Mus muscullus. 

  Untuk Guru : 

1. Dapat memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Audioterapi 

Brainwave beserta kegunaan dan manfaatnya. 

2. Agar dapat memberikan informasi kepada siswa mengenai efektivitas 

penggunaan Brainwave untuk meningkatkan daya memori belajar  

siswa. 

        Untuk Siswa :  

1. Agar siswa dapat menggunakan audioterapi Brainwave  untuk 

meningkatkan daya memori, konsentrasi dan juga agar lebih fokus 

dalam menerima materi yang diberikan oleh guru atau dosen. 

       Untuk Masyarakat : 

1. Untuk dapat meluruskan asumsi dari sebagian orang yang pro dan 

kontra terhadap penggunaan audioterapi Brainwave. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti lain yang  berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 
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G. Kerangka Penelitian  
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H. Asumsi dan Hipotesis 

Asumsi 

Audioterapi Brainwave yang berbasis teknologi Binaural beat frequency 

adalah frekuensi yang dihasilkan melalui perhitungan matematika kompleks 

sehingga mampu menginterferensi (menyebabkan terjadinya amplitudo) dan 

menstimulasi gelombang otak untuk memasuki kondisi "trans" (frekuensi theta). 

Binaural beat frequency memiliki pengaruh yang kuat, bahkan lebih kuat daripada 

pengaruh "musik klasik" dalam menstimulasi gelombang otak manusia untuk 

memasuki frekuensi tertentu, seperti alfa, tetha, dan delta. Dengan menyelaraskan 

gelombang otak pada frekuensi tertentu, kita bisa memiliki kekuatan pikiran yang 

sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dan dapat pula memengaruhi keadaan 

seseorang pada frekuensi suara tertentu (Sukmono, 2011, h. 14). 

  

Hipotesis 

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

Penggunaan Audioterapi Brainwave yang berbasis teknologi Binaural beat 

frequency dapat meningkatkan memori  belajar pada Mencit ( Mus muscullus). 
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I. Definisi Operasional  

Efektivitas : Untuk menentukan seberapa efektif dalam penggunaan   

                     suatu produk 

Audioterapi : Suatu jenis terapi atau pengobatan dengan menggunakan  

                      Audio  sebagai media yang digunakannya. 

Brainwave  : Lebih dikenal dengan  gelombang otak yang dimana setiap   

                      frekuensinya dapat mempengaruhi keadaan seseorang. 

Memori      : Lebih dikenal dengan ingatan merupakan sekumpulan  

                     informasi yang ditangkap oleh otak melalui sebuah  

                     pengamatan dan pengalaman yang telah dilalui.  

            Belajar         :Merupakan suatu proses dalam perubahan tingkah laku suatu  

                                   individu  

Mencit        : Merupakan suatu hewan pengerat yang berasal  dari suku  

                       Muridae 
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J. Struktur Organisasi Skripsi 

Bagian Pembuka Skripsi  

Bagian pembuka disusun dengan urutan :  

a. Halaman Sampul  

b. Halaman Pengesahan  

c. Halaman Moto dan Persembahan  

d. Halaman Pernyataan Keasliaan Skripsi 

e. Kata Pengantar 

f. Ucapan Terimakasih 

g. Abstrak  

h. Daftar Isi 

i. Daftar Tabel  

j. Daftar Gambar 

k. Daftar Lampiran  

        Bagian Isi Skripsi  

Bagian isi skripsi disusun dengan urutan : 

1. Bab I Pendahuluan  

a. Latar Belakang Masalah  

b. Indentifikasi Masalah  

c. Rumusan Masalah 

d. Batasan Masalah  

e. Tujuan Penelitian  

f. Manfaat Penelitian  
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g. Kerangka Penelitian atau Diagram / Skema Paradigma Penelitian  

h. Definisi Operasional 

i. Struktur Organisasi Skripsi  

2. Bab II Kajian Teoritis  

a. Kajian Teori 

b. Analisis dan Pengembangan Materi Pelajaran yang Diteliti  

3. Bab III Metode Penelitian 

a. Metode Penelitian  

b. Desain Penelitian  

c. Populasi dan Sampel 

d. Instrumen Penelitian 

e. Prosedur Penelitian 

f. Rancangan Analisis Data 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan    

a. Deskripsi Hasil dan Temuan Penelitian  

b. Pembahasan Penelitian  

5. Bab V Simpulan dan Saran 

a. Simpulan  

b. Saran 

Bagian Akhir Skripsi 

Bagian Akhir Skripsi disusun dengan urutan : 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-Lampiran  

c. Daftar Riwayat Hidup 


