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BRAIN GYM, BRAIN GAMES 

( MARI BERMAIN OTAK DENGAN SENAM OTAK ) 
* Oleh : Eva Imania Eliasa, S.Pd 

 

A. LATAR BELAKANG BRAIN GYM  

 Brain Gym atau senam otak adalah gerakan sederhana dengan menggunakan 

keseluruhan otak karena merupakan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari sehingga 

belajar jadi riang dan senang. Latar belakang Brain Gym dikembangkan berdasarkan Touch 

for Health Kinesiology ( Sentuh agar sehat, dari ilmu tentang gerakan tubuh ). Ini adalah 

perpaduan ilmu pengetahuan barat yaitu tes otot dan sikap tubuh dengan ilmu pengetahuan 

dari timur sehingga terdapat suatu metode pencegahan dan penyembuhan penyakit yang 

sangat sederhana, efektif, alami dan murah. 

 Brain Gym merupakan inti dari Educational Kinesiology ( Edu K) yang berarti 

”educare”menarik keluar dan ”kinesis” ilmu tentang gerakan tubuh. Maka dengan Brain 

Gym kita menarik keluar potemsi yang terpendam melalui gerakan tubuh. 

 Pelopor Brain Gym adalah Paul E. Dennison,Ph.D, seorang pengembang Edu K, 

memimpin Valley Remedial Group Learning mengembangkan teknik Brain Gym untuk 

mengajari anak terbelakang, bersama dengan istrinya Gail Dennison, seorang pendidik 

holistic health dan mantan penari. 

 

B. MANFAAT BRAIN GYM 

Brain Gym sangat diperlukan bagi anak-anak yang sulit belajar, berusaha terlalu 

keras sehingga terjadi stress di otak. Mekanisme integrasi otak melemah sehingga bagian-

bagian otak tertentu kurang berfungsi. Selain itu juga meningkatkan refleks karena stress 

yang diakibatkan informasi yang diterima di otak bagian belakang sulit diekspresikan 

melalui bagian depan otak, sehingga anak merasa kurang mampu. Brain Gym diperlukan 

bagi anak yang perasaan kurang mampu dan kurang brehasil mengakibatkan semangat 

belejar atau bekerja kurang, sehingga prestasi statis atau menurun. 

* Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP 
Universitas Negeri Yogyakarta 



 

Maka dengan Brain Gym, pikiran akan lebih jernih, hubungan antar manusia akan 

lebih rileks dan senang, lebih semangat berkonsentrasi, anak akan kreatif dan efesien juga 

lebih sehat dan prestasi belajar akan meningkat. Keuntungan lainnya adalah : 

1. Memungkinkan belajar dan bekerja tanpa stress, karena dilakukan dalam waktu singkat.  

2. Brain Gym juga tidak memerlukan bahan atau tempat khusus, sehingga dapat 

menyesuaikan situasi belajar dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Dengan Brain Gym dapat meningkatkan kepercayaan diri.  

4. Hasil akan segera dirasakan dalam hal kemandirian  anak dalam belajar dan seseorang 

dalam bekerja,  

5. Secara aktif meningkatkan potensi dan keterampian yang dimiliki, karena Brain Gym 

menyenangkan dan menyehatkan. 

 

C. GERAKAN-GERAKAN BRAIN GYM 

Dibawah ini adalah gambar otak, bayangkan kita menghadap seseorang melihat otak 

orang tersebut. Belahan kiri aktif bila kita menggunakan badan sisi kanan. Belahan kanan 

aktif bila kita menggunakan badan sisi kiri. 

 

 
 

 



 

Keterangan Gambar : 

OTAK KIRI : OTAK KANAN : 

1. Kemampuan berhitung 

2. Kemampuan menulis 

3. Kemampuan menganalisa 

4. Kemampuan berbahasa 

5. Rasional 

6. Kemampuan ilmiah 

7. Mengontrol tangan kanan 

8. Logis 

1. Insight (pemahaman) 

2. Menganalisa 3 dimensi 

3. Seni 

4. Imaginasi 

5. Musik 

6. Mengontrol tangan kiri 

7. Ekspresi Tubuh: menari, 

menyanyi,melukis 

 

1. GERAKAN MENYEBERANGI GARIS TENGAH 

 

a. Gerakan Silang ( Cross Crawl ) 

Gerakan ini menyilang antara gerakan tangan kanan 

bersamaan dengan kaki kiri dan tangan kiri bersamaan 

dengan kaki kanan. Bergerak ke depan, ke samping, ke 

belakang, atau jalan di tempat. Untuk ”menyeberangi 

garis tengah” sebaiknya tangan  menyentuh lutut yang 

berlawanan.  

Fungsi : Gerakan menyeberangi ini membantu 

menggunakan kedua belahan otak secara bersamaan 

dan harmonis. 

b. Angka 8 Tidur  

 

 

Gerakan ini membuat angka 8 TIDUR sebanyak 3 

kali tiap tangan, kemudian 3 kali dengan kedua 

tangan. 

Fungsi : Bagi yang pelupa ( seperti lupa dengan 

apa yang hendak dikatakan atau membaca sampai 

halaman berapa ). 



 

c. Coretan Ganda 

 
 

d. Abjad 8 

 
 

 

e. Gajah ( The Elephant ) 

 
 

 

 

Gerakan menggambar dengan kedua tangan pada 

saat yang sama, ke dalam, ke luar, ke atas, ke 

bawah. 

Fungsi : menumbuhkan bakat seni, merelakskan 

mata dan tangan, mempermudah menulis. 

 

Gerakan ini menulis huruf ABJAD 8, huruf yang 

ditulis mulai dari kurva ke atas, bergerak ke arah 

kiri. Huruf lain ditulis dari mulai garis tengah ke 

atas, bergerak ke kanan. 

Fungsi : menulis indah, kemampuan mengarang, 

mempermudah mengungkapkan pikiran, menolong 

membedakan huruf b, p, d, q. 

 

Gerakan membuat belalai dengan menekuk lutut 

sedikit, letakan telinga di atas bahu dan rentangkan 

tangan lurus ke depan. Membayangkan tangan 

menjadi belalai gajah yang menyatu dengan 

kepala. 

Fungsi : membuat mata dan leher menjadi relaks, 

menjadi pendengar yang baik.   

 



 

f. Putaran Leher ( Neck Rolls ) 

 Gerakan dengan menundukkan kepala ke depan, pelan-pelan putar leher dari satu sisi 

ke sisi yang lain, nafaskan keluarkan ketegangan. Ulangi dengan bahu diturunkan. 

Bayangkan menggambar garis lengkung di sepanjang dada. 

Fungsi : relaks, melindungi dari kemungkinan pengaruh negatif peralatan eletronik. 

 

g. Olengan Pinggul ( The Rocker ) 

 Gerakan dengan duduk di lantai, tangan di belakang, siku ditekuk, kedua kaki 

diangkat sedikit, dan olengkan pinggul ke kiri dan kanan kemudian putar beberapa kali 

sampai relaks. 

Fungsi : membuat pinggul relaks setelah duduk lama dan menulis, koordinasi seluruh 

tubuh untuk olahraga dan bermain, berfikir kreatif, kemampuan menghayati pelajaran dan 

memasukkan ke dalam pikiran sendiri ataupun tindakan. 

 

h. Pernafasan Perut ( Belly breathing ) 

 
Fungsi : makanan lebih dicerna dengan baik,membaca lebih ekspresif dan interpretasi. 

 

i. Gerakan Silang Berbaring ( Cross Crawl Sit Up ) 

Gerakan ini membayangkan sedang naik sepeda dengan posisi tidur, menyentuhkan lutut 

dengan siu yang berlawanan.  

Fungsi : pemanasan sebelum olahraga, pikiran terasa jernih 

 

 

Gerakan dengan meletakkan tangan di perut. Embuskan 

nafas pendek, lalu ambil nafas dalam dan hembuskan 

pelan-pelan seperti balon yang ditiup. Tangan mengikuti 

gerakan perut, naik waktu mengambil dan turun waktu 

membuang nafas. Bila punggung ditegakkan setelah 

mengambil nafas, udara akan bisa masuk lebih dalam lagi. 

 



 

j. Mengisi Energi 

Gerakan ini dengan duduk di kursi dengan santai dan letakkan dahi diantara kedua 

tangan di atas meja. Tarik nafas sambil rasakan udara naik di garis tengah badan ke atas 

seperti air mancur sambil menegakkan kepala, tengkuk dan punggung bagian atas. Sambil 

mengembuskan nafas, air mancur hilang dan kepala bersentuhan dengan meja. 

Fungsi : relaks dan memberi energi untuk malam hari, refleks dasar otak badan untuk 

pengambilan keputusan ketika sedang bergerak. 

 

j. Membayangkan X 

 
 

2. GERAKAN MEREGANGKAN OTOT ( LENGTHENING ACTIVITIES ) 

 Gerakan meregangkan otot menunjang kesiapan untuk menerima hal baru dan 

mengekspresikan apa yang sudah diketahui. Setelah itu otot akan relaks dan lebig semangat 

serta aktif dalam kegiatan. 

 

a. Burung Hantu ( The Owl ) 

Gerakan ini menghilangkan kekakuan yang ada pada kita karena terlalu banyak 

duduk atau membaca. Urutlah otot bahu kiri dan kanan. Tarik nafas saat kepala berada di 

posisi tengah, kemudian hembuskan nafas ke samping atau ke otot yang tegang sambil 

relaks. Ulangi dengan tangan kiri. 

  

b. Mengaktifkan Tangan ( Arm Activation ) 

X berarti excellent, membayangkan bahwa sebelum 

melakukan sesuatu berfikir X, biar bisa lebih bergerak 

dan berfikir lebih mudah dan tim lawan kelihatan 

tidak menakutkan lagi. 

 



 

Gerakan dengan meluruskan satu tangan ke atas, ke samping kuping. Buang nafas 

pelan, sementara otot-otot diaktifkan dengan mendorong tangan ke empat jurusan ( ke 

depan, belakang, dalam, luar ) sementara tangan yang satu menahan dorongan tersebut.  

Fungsi : mengaktifkan tangan membantu menulis, mengeja dan juga menulis kreatif. 

 

c. Lambaian Kaki ( Footflex ) 

Gerakan ini mencengkeram tempat-tempat yang terasa sakit di pergelangan kaki, 

betis dan belakang lutut satu per satu, sambil pelan-pelan kaki dilambaikan/digerakkan 

ke atas dan ke bawah. 

Fungsi : bermanfaat membuka otak bahasa, membaca dengan konsentrasi, kemampuan 

mengingat kembali berbagai pengalaman dan mengungkapkannya dengan kata-kata 

sendiri. 

 

d. Pompa Betis ( Calf Pump ) 

 
 

Fungsi : membantu lebih semangat dalam belajar dan bergerak, kemampuan bekerja 

dalam media yang multi dimensi dan multi arah. 

 

e. Luncuran Gravitasi ( Gravity Glider ) 

Gerakan duduk di kursi dan silangkan kaki. Tundukkan badan dengan tangan ke 

depan bawah, buang nafas waktu turun dan ambil nafas waktu naik. Ulangi 3x, 

kemudian ganti kaki. 

Fungsi : relaks sebelum permainan, pemahaman membaca dengan konsentrasi, antisipasi 

dan pendalaman bahasa. 

 

Gerakan dengan memajukan badan ke depan dan 

buang nafas, pelan-pelan telapak kaki belakang ke 

lantai, kemudian angkat tumit ke atas sambil ambil 

nafas dalam. Ulangi 3x tiap kaki. Semakin maju, 

menekuk lutut depan, peregangan otot di betis 

belakang lebih terasa.  

 



 

f. Pasang Kuda-kuda ( The Grounder ) 

 
 

Fungsi : membantu konsentrasi pada apa yang sedang dikerjakannya, juga mengingat 

kembali apa yang dipelajari. 

 

3. GERAKAN MENINGKATKAN ENERGI ( ENERGY EXERCISE ) 

 Di pelajaran Biologi, kita mempelajari bahwa otak mempunyai milyaran sel kecil 

yang disebut nueron. Mereka dihubungkan dengan jalur-jalur sel seperti telepon yang 

dihubungkan oleh kabel-kabel. Dengan melakukan gerakan-gerakan energi ini, terasa 

menyambung hubungan syaraf sehingga sistem komunikasi dalam badan akan bekerja lebih 

baik. 

a. Air 

 
  

b. Sakelar Otak ( Brain Button ) 

Gerakan menyentuh pusar, memijat sisi kiri dan kanan tulang tengah, tepat di dua ( 

sternum ) lekukan selangka ( clavicula ).Sambil membayangkan ada kuas di hdung dan 

menggambar ”kupu-kupu 8” di langit-langit atau menyusuri garis temu antara langit-

langit dan tembok. 

 

 

Gerakan mulai dengan kaki terbuka. Arahkan kaki 

ke kanan dan kaki kiri tetap lurus ke depan. Tekuk 

lutut kanan sambil buang nafas, lalu ambil nafas 

waktu lutut kanan diluruskan kembali. Pinggul 

ditarik ke atas. Gerakan ini ulangi 3x, kemudian 

ganti dengan kaki kiri. 

 

Air sangat diperlukan untuk mempercepat fungsi 

energi listrik dan kimiawi yang membawa informasi 

dari badaan ke otak dan sebaliknya.   



 

c. Tombol Bumi ( Earth Button ) 

 
Fungsi : meningkatkan energi, menghitung lebih cepat dan tepat. 

 

d. Tombol Imbang ( Balance Button ) 

Gerakan menyentuhkan 2 jari ke belakang kuping, dilekukan dibawah tulang 

belakang dan letakan tangan satunya di pusar. Kepala lurus melihat ke depan, sambil 

nafas dengan baik selama 1 menit. Kemudian sentuh belakang kuping yang lain. 

Fungsi : menjaga badan tetap relaks dan pikiran terang 

 

e. Tombol Angkasa ( Space Button ) 

Gerakan meletakkan 2 jari di atas bibir dan tangan lain pada tulang ekor selama 1 

menit, nafaskan energi ke arah atas tulang punggung. 

Gerakan ini bisa disilang dengan Tombol Bumi. 

Fungsi : membuat pikiran lebih terang untuk membuat keputusan cepat yang diperlukan 

di pekerjaannya. 

 

f. Menguap Berenergi ( Energy Yawn ) 

 
Fungsi : agar suara relaks, membantu menciptakan musik 

Gerakan meletakkan dua jari kaki di bawah bibir 

dan tangan yang lain di pusar dengan jari 

menunjuk ke bawah. Ikutilah dengan mata satu 

garis dari lantai ke loteng dan kembali sambil 

bernafas dalam-dalam. Nafaskan energi ke atas, 

ke tengah-tengah badan. 

 

 

Gerakan memijat otot-otot di sekitar persendian 

rahang sambil membuka mulut seperti hendak 

menguap. Atap impuls spontan menguaplah 

dengan bersuara untuk melemaskan otot-otot 

tersebut. 



 

g. Pasang Telinga ( Thinking Cap ) 

 
 

4. PENGUATAN SIKAP ( DEEPENING ATTITUDES ) 

a. Kait Relaksasi ( Hooks-Ups ) 

  
 

 

Tahap kedua, buka silangan kaki dan ujung-ujung jari kedua tangan saling bersentuhan 

secara halus, di dada atau di pangkuan, saling bernafas dalam 1 menit lagi. 

 

b. Titik Positif 

  
Fungsi : merasa lebih tenang dan dapat berbuat sesuatu untuk menuju tujuan, mengurangi 

rasa tegang, takut dan kuatir. 

 

 

Gerakan ini memijit pelan-pelan daun telinga, 3x dari 

atas ke bawah. 

Fungsi : membantu konsentrasi, mendengar suara 

sendiri waktu berbicara atau menyanyi.  

 

Ada 2 tahap : Pertama, letakkan kaki kiri di atas kaki 

kanan dan tangan kiri diatas tangan kanan dengan 

posisi jempol ke bawah, jari-jari kedua tangan salang 

menggenggam, kemudian tarik kedua tangan kea rah 

pusat dan terus ke depan dada. Tutuplah mata dan 

pada saat menarik nafas lidah ditempelkan di langit-

langit mulut dan dilepaskan lagi pada saat 

mengembuskan nafas.  

 

Gerakan menyentuh Titik Positif yang berupa dua 

tonjolan di tengah dahi. 

 



 

 

Hari-hari yang dilalui biasanya terasa lebih sibuk dan padat oleh agenda kegiatan. 

Apabila tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas Brain Gym secara utuh, 

pastikan kita melakukan ” The Basic Three” atau tiga aktivitas dasar, yaitu : minum Air, 

menyentuh / menggosok Sakelar Otak dan melakukan Hook-Ups. Hal ini membantu 

mencapai keseimbangan dalam tahap yang minimal, mengurangi ketegangan-ketegangan 

hingga kita mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan gerakan Brain Gym yang lain. 

 

Nah, selamat mencoba bersama teman dan gurumu, dirumah bisa bermain brain gym 

dengan kedua orang tuamu. 

 

 

” MAKIN LINCAH ANAK BERGERAK, MAKA MAKIN MAMPU IA BELAJAR ” 
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