
 
Penggunaan Teknologi Komputer dalam mempengaruhi kinerja 
Otak Tengah dan Perannannya dalam dunia pendidikan Anak 

 
 
Abstract 
 
The  application of computer technology had stimulated the mid brain and whole brain, this 
implication had given positive contribution for education.  By creating frequencies and other 
brain’s parts to be a condition that we expected.  Frequency and wave from computer 
technology  can influenced mid brain’s work to be stimulated and produce good hormones for 
humans body. 

 
By using certain frequency we can stimulate gland to produce some hormones that we 
expected. Binaural Beat Frequency can interfered and stimulated brain’s wave entering or 
making an expected situation of wave. By modulated Endorphin hormone with train the brain 
wave  Alpha and Theta. Dophamine Hormone who produced by the mid brain can be 
stimulated with Binaural Beats frequency. 
 
Music has rhythm and beats, those are can be produced by computer technology. Music has 
influenced for brain’s work, good audio or music that is a good stimulator for brain’s work.  
Finally music gives some effects  for brain’s work and human’s brain progress. 
 
We can stimulated mid brain to give good effect for education. Frequency that produced with 
stimulated the brain’s wave to be a in a condition of Alpha and Theta wave. Endorphin can 
and make more energetic, otherwise substance or Endorphin hormone can raise learning 
capability and memorize and it makes good contribution in education.  Learning and 
memorize will be easier to do if we have more Endorphin in brain. A balanced Endorphin 
will bring a better memory for children, and it makes them more easier to save and adsorb 
knowledge. Music can give stimulation for  their progress  with cognitive and EQ. Classical 
music produce Alpha wave which can make relax and stimulates brain’s neuron network  in 
limbic system, it’s a part in memorized and perception, emotional control, mind control. 
Those things can control the emotion, problem solving, language, creativity, and other 
cognitive processes.  We can see those application of computer technology can give support, 
and potential effect for education. 
 
 
Pendahuluan 
 
Dalam era Teknologi Informasi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut ikut selaras dengan 
kemajuan teknologi yang ditimbulkan. Penciptaan produk-produk dan alat-alat hasil 
kemajuan dunia teknologi seperti kemajuan dalam dunia komputer, membawa dampak positif 
bagi masyarakat dalam segala bidang sosial. 
 
Lebih lanjut, untuk menciptakan masyarakat yang ikut selaras dengan kemajuan dalam dunia 
Teknologi Informasi, hendaknya kemajuan tersebut memberikan kontribusi terhadap 
individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil dan produk yang tercipta atas 
pemikiran manusia modern, difokuskan untuk kemajuan masyarakat itu senndiri, baik dalam 



hal pendidikan dan juga pengajaran, sehingga memberikan pembekalan menjalani kemajuan 
jaman. 
  
Otak adalah organ terpenting manusia. Di bagian inilah segala informasi yang masuk di olah 
dan kemudian disampaikan keseluruh tubuh. Otak terdiri dari beberapa bagian, yang 
mempunyai fungsi masing-masing, bagian-bagian tersebut saling mendominasi dan 
mempengaruhi kemampuan seseorang. Otak juga berkaitan dengan produksi hormon didalam 
tubuh, dimana hormon tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja tubuh dan juga berkaitan 
dengan kesehatan serta pikiran manusia. 
 
Para ahli Teknologi Komputer dasi Amerika Serikat dan Asosiasi Spesialis Komputer Inggris 
(MACP) serta pelatih dan pelaksana Senior Sertifikasi Program Bahasa Internasional, melalui 
penelitian lebih dari sepuluh tahun, berhasil menggunakan teknologi komputer untuk 
membangkitkan atau mempengaruhi otak manusia. Penelitian dikhususkan untuk 
memperhatikan fungsi dari otak tengah yang juga berhubungan dengan batang otak (Corpus 
Callosum), otak kiri dan juga otak kanan. 
 
Penggunaan teknologi komputer, yang digunakan untuk menstimulasi otak tengah, khususnya 
pada otak tengah anak, diharapkan memberikan hasil-hasil yang positif pada perkembangan 
dan fungsi otak tengah. Secara garis besar, otak manusia menghasilkan empat jenis 
gelombang otak secara bersamaan, yaitu Beta, Alfa (Alpha), Theta, Delta.  Dengan teknologi 
komputer  menghasilkan suara dengan frekuensi dan gelombang yang disesuaikan terhadap 
gelombang-gelombang otak, memungkinkan untuk dapat memberikan pengaruh positif 
terhadap kinerja otak khususnya kinerja dan perkembangan otak tengah. 
 
Berkaitan dengan frekuensi gelombang otak (Alpha dan Theta) yang berpengaruh terhadap 
kondisi tubuh, daya ingat dan perasaan seperti perasaan rileks, dan nyaman, ketika kinerja 
otak distimulasi untuk mengkondisikan otak berada pada gelombang-gelombang tersebut, 
seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap perasaan, pemikiran serta daya ingat anak. 
Hal demikian diharapkan memberikan nilai-nilai positif terhadap perkembangan dan 
kemajuan anak dalam hal pembelajaran dan dunia pendidikan. 
 
 
Permasalahan 
 

1. Bagaimana penggunaan teknologi komputer untuk mempengaruhi kinerja otak 
tengah Anak ? 

2. Apa saja pengaruh pengunaan teknologi komputer  terhadap kinerja otak tengah 
dalam dunia pendidikan anak ? 

 
 

Tujuan 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan teknologi komputer terhadap kinerja otak 
tengah. 

2. Mengetahui pengaruh teknologi komputer terhadap kinerja otak tengah dan 
peranannya dalam dunia pendidikan anak. 

 



Metodologi 
 
Penulisan ini dilakukan dengan studi literatur yang berasal dari data sekunder. Data sekunder 
yang dikaji berupa buku, jurnal, dan literatur serta referensi online atau internet. Dari data 
sekunder yang didapat, kemudian diseleksi, dilihat saling keterkaitannya, salanjutnya data 
dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan pokok yang bersifat umum dan 
menyeluruh, untuk selanjutnya dipaparkan secara deskriptif. 
 
 
Kajian Pustaka 
 

1. Pembagian Otak Manusia 
 

1.1. Otak Depan / Forebrain (Proensefalon) 
 
Otak ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Telensefalon, merupakan awal otak besar (Serebrum), Basal Ganglia, Korpus 

striatum. Serebrum merupakan bagian otak terbesar dari manusia. Otak ini dibagi 
menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Keduanya dihubungkan dengan 
Corpus Callosum, suatu pita tebal yang mengandung sekitar 300 juta Akson saraf 
melintang diantara kedua belahan. Setiap belahan terdiri dari sebuah lapisan luar 
yang tipis yang disebut Korteks Serebrum.  
Basal Ganglia terhubung dengan korteks, Talamus dan daerah lainnya. Bangsal 
Ganglia berhubungan dengan berbagai fungsi, termasuk pengendalian motor 
belajar.  
Korpus Striatum adalah sepasang massa nuklir yang membentuk Basal Ganglia, 
bersama inti Subthalic dan Substantia Nigra. 

2. Diensefalon, menjadi Talamus, Hipotalamus, dan Epitalamus.  
Talamus merupakan stasion pemancar sensorik utama, dibawahnya ada 
Hipotalamus yang berfungsi sebagai pengendali aktivitas tubuh, pusat otak untuk 
emosi, dan memproduksi hormon yang mengatur pelepasan atau inhibisi kelenjar 
Hipofisis sehingga mempengaruhi keseluruhan sistem Endokrin. 
 
 

1.2. Otak Tengah (Mesensefalon) 
 
Otak tengah adalah bagian otak yang mempunyai struktur terdiri dari : 
1. Tektum, terdiri dari dua pasang Colliculi yang disebut Corpora Quadrigemina: 

a. Inferior Colliculi, terlibat pada proses pendengaran. Sinyal yang diterima dari 
berbagai Nukleus Batang Otak (Corpus Callosum) diproyeksikan menuju 
bagian dari Talamus yang disebut Media Geniculate Nucleus untuk diteruskan 
menuju korteks pendengaran primer. 

b. Superior Colliculi, berperan sebagai awal proses visual dan pengendalian 
gerakan mata. 

 
2. Cerebral Peduncle, terdiri dari: 

a. Tegmentum, yang merupakan jaringan multi sinapsis yang terlibat pada sistem 
homeostasis dan lintasan reflek. Homeostasis adalah pemeliharaan kestabilan 
keadaan kimia fisik lingungan cairan internal yang membasuh sel-sel tubuh oleh 
kerja berbagai sistem tubuh yang sangat teratur dan terkoordinasi. 



b. Crus Cerebri, merupakan bagian anterior dari batang otak (Corpus Callosum) 
yang berguna untuk mengontrol gerakan halus. 

c. Nigra Substantia, memegang peranan penting dalam perhargaan, 
ketergantungan dan gerakan nigra. Nigra Substantia terdiri dari dua bagian 
koneksi yang sangat berbeda fungsinya, Compacta Pars dan Reticulata Pars. 
Compacta Pars berfungsi terutama sebagai masukan untuk rangkaian Basal 
Ganglia, menyediakan Striatum dan Dopamin. Reticulata Pars berfungsi 
menyampaikan sinyal dasi Basal Ganglia untuk struktur otak lainnya. 

 
 

1.3. Otak Belakang (Rombensefalon) 
 
Otak bagian belakang, terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Metensefalon, berubah menjadi batang otak dan otak kecil (serebellum) 
2. Mielensefalon, berubah menjadi Medulla Oblongata. 

Otak belakang terletak dibawah Lobus Oksipital Serebrum, terdiri dari tiga bagian 
utama yaitu; jembatan Varol, otak kecil (serebelum), dan sumsum lanjutan 
(Medula Oblongata). Ketiga bagian otak belakang ini membentuk batang otak. 
Jembatan Varol berisi serabut yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak 
kecil, menghubungkan antara otak kecil dan korteks otak besar. Otak kecil, 
berperan sebagai pusat keseimbangan, koordinasi kegiatan otak, koordinasi kerja 
otot dan rangka. 
Medula Oblongata membentuk bagian bawah batang otak, sebagai pusat pengatur 
dan pengendali refleks fisiologis, misalnya pernapasan, detak jantung, tekanan 
darah, suhu tubuh, gerak alat percernaan, gerak refleks seperti batuk, bersin, dan 
mata berkedip. 

 
 

II. Fungsi Otak Tengah 
 

Fungsi otak tengah, selain sebagai jalur informasi visual dan auditori (tanggap 
terhadap suara) serta gerakan mata, otak tengah memiliki fungsi-fungsi lain. Otak 
tengah berfungsi membantu koordinasi gerak mata, pupil mata, ukuran pupil mata, 
dan refleks pendengaran tertentu. Selain itu otak tengah mengandung pusat-pusat 
yang mengendalikan keseimbangan serabut saraf yang menghubungkan bagian otak 
depan dan otak belakang, juga antara otak depan dan mata. Otak tengah berhubungan 
langsung dengan bagian atas batang otak (Corpus Callosum), semua berkas serabut 
saraf yang membawa informasi sensori sebelum masuk Talamus akan melewati otak 
tengah. Juga pada bagian otak tengah yang dinamakan Nigra Substantia terlibat dalam 
kontrol gerakan tubuh. Didalamnya terdapat bagian gelap yang berisi sejumlah 
Dopamin sebagai zat penghasil Neuron. Beberapa sumber menyebutkan bahwa 
Dopamin memiliki pengaruh yang kuat terhadap area berpikir dan gerak di otak, 
karena Dopamin adalah Neurotransmitter yang berhubungan dengan gangguan gerak, 
ADHD, kecanduan, dan Paranoia. 
 
Penelitian internasional juga membukikan bahwa otak tengah mempunyai peranan 
dalam menyusun memori yang baru bersama dengan organ Hipokampus yang 
dirangsang oleh kadar Dopamin otak. Hipokampus adalah salah satu bagian otak yang 
mengurus emosi (Papez. 1958).  Dalam hal ini, pembelajaran bukan hanya melibatkan 
bagian otak tertentu, melainkan melibatkan seluruh sebagian besar otak. 



 
III.  Gelombang Otak 

 
Jaringan otak manusia menghasilkan gelombang gelombang listrik yang berfluktuasi. 
Pada tahun 1929, Hans Berger, berkebangsaan Jerman, membuat peralatan untuk 
mencatat dan mengukur gelombang listrik yang terjadi pada otak. Alat ini disebut 
sebagai Electroencephalograph (EEG). Frekuensi gelombang EEG dapat di hitung 
dengan jumlah Cycles per Second atau CPS (Hertz-Hz).  
Getaran atau frekuensi adalah jumlah pulsa (impuls) perdetik dengan satuan hertz. 
Berdasarkan riset selama bertahun-tahun di berbagai negara maju, frekuensi otak 
manusia berbeda-beda untuk setiap fase sadar, rileks, tidur ringan, tidur nyenyak, 
trance, panik, dan sebagainya. Melalui penelitian yang panjang, akhirnya para ahli 
syaraf sependapat bawah gelombang otak berkaitan dengan kondisi pikiran. 
Umumnya gelombang otak terdiri dari empat macam gelombang : Alpha, Beta, Theta, 
dan Delta. Namun lebih lanjut sebenarnya gelombang otak terdiri dari Gamma, Beta, 
Sensori Motor Rhythm, Alpha, Theta, Schumann Resonance, dan Delta 

a. Gamma (16 Hz – 100 Hz) 

Merupakan gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas 
mental yang tinggi, misalnya sedang dalam pertandingan, tampil di muka umum, 
panik, dan ketakutan. Kondisi ini dalam kesadaran penuh. Berdasarkan 
penyelidikan Dr. Jeffrey, D. Thompson (Center of Accoustic Research), diatas 
gelombang gamma sebenarnya masih terdapat gelombang Hypergamma (tepat 
100Hz) dan gelombang Lambada (tepat 200Hz). 

b. Beta (di atas 12 Hz atau dari 12 Hz sampai dengan 19 Hz) 

Merupakan gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas 
mental yang terjaga penuh. Gelombang ini terjadi ketika kita melakukan kegiatan 
sehari-hari. Gelombang Beta merupakan gelombang otak yang mempunyai 
frekuensi paling tinggi. Gelombang Beta digunakan dalam proses berpikir, 
kreativitas,  berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. 

c. Sensori Motor Rhytem (12 Hz-16 Hz) 

Gelombang otak ini masih termasuk kedalam Lowbeta, namun mendapat perhatian 
khusus oleh para ahli, karena pada penderita Epilepsi, ADHD (Attention Deficit 
and Hyperactivity Disorder), dan Autism (Autis) ternyata tidak menghasilkan 
gelombang ini. Para penderita tidak mampu berkonsentrasi dan fokus pada pada 
suatu hal penting. Sehingga pengobatan yang tepat adalah cara bagaimana otak 
bisa menghasilakan gelombang SMR (Sensori Motor Rhytem). Dan, hal ini bisa 
dilakukan dengan teknik Neurofeedback. 

d. Alpha (8 Hz – 12 Hz) 

Adalah gelombang otak yang terjadi pada saat seorang mengalami relaksasi atau 
mulai istirahat dengan tanda-tanda mata mulai mengantuk. Otak  mengalami 
gelombang Alpha setiap akan tidur, tepatnya peralihan antara sadar dan tidak sadar. 
Orang yang memulai meditasi atau meditasi ringan juga menghasilkan gelombang 



Alpha. Gelombang otak Alpha mempengaruhi kinerja otak yang berhubungan 
dengan kreativitas, relaksasi dan visualisasi. Alpha sangat kontras dibandingkan 
kondisi Beta. Dalam kondisi Alpha pikiran dapat melihat gambaran mental secara 
sangat jelas, dapat merasakan sensasi lima indra. Penelitian dengan menggunakan 
Mind Technology Modern yang dilakukan oleh para pakar, antara lain Maxwell 
Cade dan Anna Wise, menjelaskan manfaat Alpha yang utama adalah penghubung 
antara pikiran sadar dan bawah sadar. Tanpa Alpha kita tidak dapat mengingat 
mimpi atau meditasi yang sangat dalam, saat kita terbangun atau selesai dari 
bermeditasi. 

Gelombang Alpha telah lama dianggap sebagai gelombang paling sehat 
dibandingkan dengan gelombang lain. Keuntungan gelombang Alpha pada otak 
adalah : 

1. Pikiran dan tubuh yang santai, 
2. Kreativitas tinggi, 
3. Kemampuan menyelesaikan masalah, 
4. Emosi yang stabil dan terkendali, 
5. Kemampuan Atletik yang optimal, 
6. Berkurangnya rasa takut dan stres, 
7. Kemampuan belajar dengan cepat, 
8. Fungsi kekebalan tubuh yang meningkat, 
9. Pikiran positif, 
10. Antidepresi yang alami, 
11. Kemampuan berhubungan dengan orang lain. 

e. Theta (4Hz – 8Hz) 

Terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan, melamun atau bermimpi. 
Gelombang ini dihasilkan oleh pikiran bawah sadar (Sub-Consciaus Mind). Theta 
muncul saat kita bermimpi dan terjadi REM (Rapid Eye Movement). Pikiran bawah 
sadar menyimpan memori jangka panjang dan juga merupakan gudang inspirasi. 
Pikiran bawah sadar menyimpan materi yang bersal dari kreativitas yang tidak 
diberikan kesempatan untuk muncul kepermukaan dan materi psikologis yang 
ditekan. Meskipun otak dapat masuk ke Theta dan mengakses berbagai materi yang 
ada, bila tidak dibantu dengan Alpha dan Beta semua materi tidak dapat dikenali 
oleh pikiran. Gelombang Theta mempengaruhi kinerja otak yang berhubungan 
dengan self meditation, memori dan relaksasi mendalam. 

f.   Schumann Resonance (7.83 Hz) 

Merupakan gelombang yang masih termasuk dalam gelombang Theta. Seorang 
yang otaknya mampu menghasilkan dan pempertahankan frekuensi ini memiliki 
kemampuan supranatural, seperti ESP (Extrasensory Perception), telepati, 
kemampuan indra ke enam (Clayrvoyance). Anak indigo, yaitu anak super cerdas 
yang biasanya berkemampuan ESP, bisa memasuki gelombang ini dengan mudah 
dan konstan. 

 



g. Delta (0.5 Hz - 4 Hz) 

Delta adalah gelombang otak yang memiliki aplitudo yang besar dan frekuensi 
yang rendah, yaitu dibawah 3 Hz. Otak menghasilkan gelombang ini, ketika tidur 
sangat dalam dan lelap tanpa mimpi. Fase Delta adalah fase istirahat untuk tubuh 
dan pikiran. Tubuh melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan 
jaringan, memproduksi sel-sel baru saat tertidur lelap. Beberapa frekuensi dalam 
jangkauan Delta diiringi dengan pelepasan hormon pertumbuhan manusia. 

Dari beberapa gelombang otak, yang memiliki resonansi paling kuat ialah Alpha 
dan Theta. Gelombang Alpha dan Theta juga merupakan gelombang yang paling 
sulit dibangkitkan. 

 

Stimulasi Audio hasil Kemajuan Teknologi Komputer untuk Menstimulasi Otak 
Tengah 

 
Dengan diketahuinya setiap tingkat getaran dan gelombang otak manusia mampu mengikuti 
atau beresonansi dari getaran suara (audio) melalui telinga dan gambar melalui mata (visual), 
atau sinyal-sinyal lain melalui alat peraba dan perasa, maka dapat diatur untuk mencapai 
terget-target atau keadaan aktifitas mental yang dikehendaki. Dalam hal ini tentunya semua 
proses pendengaran tidak lepas dari fungsi otak tengah yang memproses informasi suara dan 
audio (sistem auditori). 
 
Semua jenis bunyi, akan masuk melalui telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, 
mengguncang cairan di telinga dalam, serta menggetarkan sel-sel berambut di dalam Koklea 
untuk selanjutnya melalui saraf Koklearis menuju ke otak. Seorang peneliti Ira Altschuler 
mengatakan “Sekali suatu stimulus mencapai Talamus, maka secara otomatis pusat otak telah 
diinvasi”. Edwards CJ, Leary CJ dan Rose GJ (2008: 3407-3416) dalam “Mechanisms of 
long-interval selectivity in midbrain auditory neurons: roles of excitation, inhibition,and 
plasticity” menyebutkan bahwa otak tengah memberikan respon terhadap suara yang 
berulang-ulang. Dengan demikian kemajuan dan perkembangan ilmu komputer sangat 
berperan dalam menciptakan alat-alat yang menghasilkan frekuensi dan juga gelombang, 
guna membentuk frekuensi dan gelombang otak (Brainwave) yang diinginkan. 
 
Dengan menggunakan frekuensi tertentu dapat merangsang kelenjar untuk memproduksi 
hormon tertentu yang diinginkan. Hormon Endorfin (Endorphin) termodulasi dengan 
menggunakan pelatihan gelombang otak Alpha dan Theta (Wahbeh, Calabrese, & Zwickey, 
2007). Serta hormon Dopamin (Dopamine) yang dihasilkan oleh otak tengah dapat dipicu 
dengan menggunakan frekuensi Binaural Beats (Peniston EG, Kulkosky PJ 1989).  
 
Dengan kemajuan bidang teknologi komputer, diciptakanlah alat-alat yang mendukung 
penelitian terhadap gelombang otak. Dengan Komputer dan peralatan terkomputerisasi, 
diciptakannya Stimulasi Audio, merupakan salah satu cara untuk memberikan stimulasi pada 
otak agar mencapai efek yang dikehendaki . Komputer tingkat tinggi atau komputer dengan 
spesifikasi tinggi, sangat dibutuhkan dan mendukung untuk menciptakan suara-suara, sinyal, 
dan frekuensi, agar terbentuk suatu suara dan gelombang yang digunakan untuk keperluan 
stimulasi, khususnya stimulasi audio. 
 



1. Frekuensi Binaural Beats 
 

Binaural Beatsatau Nada Binaural adalah efek proses pendengaran, atau suara yang 
jelas, persepsi yang timbul di otak terhadap rangsangan fisik tertentu. Efek ini 
ditemukan dan diselidiki pertama kali oleh Heinrich Wilhelm Dove pada tahun 1839  
(Heinrich Wilhelm. 1839 . Binaural Beat Frequency). 
Frekuensi Binaural Beat adalah frekuensi yang dihasilkan melalui perhitungan fisika 
dan matematika terformulasi sehingga mampu menginterferensi dan menstimulasi 
gelombang otak untuk memasuki kondisi yang diinginkan (deprogram). Riset 
pengaruh pengguna frekuensi tinggi memberikan rangsangan pada saraf visual dan 
juga sensormotorik pada daerah Neokorteks, efek Binaural Beat dapat meningkatkan 
jumlah serabut syaraf sesudah 100-400msec (Pavlova, 1993:Jurnal Neuroscience and 
Behavioral Physiology).  
 
Dianggap sebagai input pendengaran yang memiliki ritme frekuensi antara dua stereo 
(kiri dan kanan), Binaural Beatsberasal dari batang otak (Corpus Callosum) di dalam 
wilayah pengolahan audio Kontralateral yang disebut Superior Olivary Inti (Oster 
1973). Ini adalah sensasi pendengaran neurologis yang diteruskan ke formasi 
Reticular (Swann et al 1982). Dan suara secara bersamaan diteruskan ke korteks, yang 
dapat diukur secara obyektif sebagai respon frekuensi (Oster 1973; Smith, Marsh, & 
Brown 1975; Smith et al. 1978; Hink et al 1980). 
 
Binaural Beats telah terbukti dapat memberikan efek positif terhadap kinerja otak 
seperti tingkat kesadaran yang mengarah ke integrasi sensorik (Morris 1990) 
peningkatan respon untuk pelatihan Alpha Biofeedback (Foster 1990), relaksasi, 
meditasi, pengurangan stress, pengurangan rasa nyeri, tidur membaik (Wilson 1990; 
Rhodes 1993), kesehatan (Carter 1993), memperkaya lingkungan belajar (Akenhead 
1993), memori yang disempurnakan (Kennerly 1994), kreativitas (Hiew 1995), 
pengobatan anak-anak cacat perkembangan (Morris 1996), fasilitasi perhatian 
(Guilfoyle & Carbone 1996), puncak dan pengalaman yang luar biasa lainnya 
(Masluk 1997), peningkatan hypnotizability (Brady 1997), pengobatan depresi 
beralkohol (Waldkoetter & Sanders 1997), dan efek positif pada kinerja kewaspadaan 
dan suasana hati (Lane et al. 1998). 

 
2. Musik Merupakan Stimulasi Audio bagi Otak 
 

Semua jenis bunyi atau bila bunyi tersebut dalam suatu rangkaian teratur yang kita 
kenal dengan musik. Musik memiliki frekuensi-frekuensi yang memungkinkna otak 
menanggapi terhadap rangsangan bunyi tersebut. 
 
Musik adalah suatu rangsangan yang perlu diproses oleh otak karena kita memiliki 
penerima (reseptor) untuk merasakan dan bereaksi terhadap suara dan musik. 
Tindakan pengolahan stimulus ini mempengaruhi hubungan saraf di otak sehingga 
mempengaruhi hubungan saraf lain yang pada gilirannya mempengaruhi pengeluaran 
(output) dari tubuh.  

 
Efek Mozart adalah suatu fenomena yang menyatakan ketika seseorang 
mendengarkan musik ledakan singkat, intelektual dan kemampuan motor meningkat 
dan menjadi lebih efisien (The Influence of Music on Neurons; Anisha Chirmule's; 
2006). Musik Mozart akan mengaktifkan potensi aksi di belahan otak kanan dan otak 



kiri dan memperkuat hubungan antara Neuron yang menghubungkan dua bagian otak 
kanan dan kiri, dalam hal ini merupakan fungsi Corpus Callosum, yang didukung oleh 
otak tengah sebagai komponen penghasil neuron pada bagian atas Corpus Callosum. 
 
Seorang peneliti, Donald Hodges, mengemukakan bahwa bagian otak yang dikenal 
sebagai Planum Temporale dan Corpus Callosum memiliki ukuran lebih besar pada 
otak musisi jika dibandingkan dengan mereka yang bukan musisi. Kedua bagian ini 
bahkan lebih besar lagi jika para musisi tersebut telah belajar musik sejak usia yang 
masih sangat muda yakni di bawah usia tujuh tahun. Gilman dan Newman (1996) 
mengemukakan bahwa Planum Temporale adalah bagian otak yang banyak berperan 
dalam proses verbal dan pendengaran, sedangkan Corpus Callosum berfungsi sebagai 
pengirim pesan berita dari otak kiri kesebelah kanan dan sebaliknya.  
 
Seperti kita ketahui otak manusia memiliki dua bagian besar, yaitu otak kiri dan otak 
kanan. Walaupun banyak peneliti mengatakan bahwa kemampuan musikal seseorang 
berpusat pada belahan otak kanan, namun pada proses perkembangannya proporsi 
kemampuan yang pada awalnya terhimpun hanya pada otak kanan akan menyebar 
melalui Corpus Callosum kebelahan otak kiri. Akibatnya, kemampuan tersebut 
berpengaruh pada perkembangan linguistik seseorang. Dan dalam hal tersebut 
tentunya Corpus Callosum sangat berperan besar menunjang proses pengiriman berita 
dan informasi dari otak kiri dan kanan, tentunya Corpus Callosum sangat didukung 
oleh otak tengah sebagai penghasil  komponen dari Corpus Callosum bagian atas atau 
batang. Dr. Lawrence Parsons dari Universitas Texas San Antonio menemukan data 
bahwa harmoni, melodi dan ritme memiliki perbedaan pergerakan pola aktivitas pada 
otak. Melodi menghasilkan gelombang otak yang sama pada otak kiri maupun kanan, 
sedangkan harmoni dan ritme lebih terfokus pada belahan otak kiri saja. Namun 
secara keseluruhan, musik melibatkan hampir seluruh bagian otak. Musik 
memberikan pengaruh terhadap kinerja otak, audio yang diatur sedemikian rupa, 
menghaslkan musik, yang merupakan salah satu stimulasi audio yang dapat 
mempengaruhi kinerja otak. Dr. Gottfried Schlaug dari Boston mengemukakan bahwa 
otak seorang laki-laki musisi memiliki otak kecil (cerebellum) 5% lebih besar 
dibandingkan yang bukan musisi. Semua ini memberikan pengertian bahwa musik 
memberikan dampak tertentu pada proses perkembangan otak manusia, dan musik 
dapat berpengaruh terhadap kinerja otak khususnya otak tengah. 
  
Tentunya dalam hal ini, musik yang dimagsudkan memberikan dampak positif bagi 
otak manusia merupakan hasil cipta manusia, yang membawa keuntungan bagi 
manusia itu sendiri. Hasil penemuan dan penelitian yang diciptakan oleh individu-
individu dalam masyarakat serta didukung oleh kemajuan teknologi, dan 
perkembangan dunia komputer, dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat 
itu sendiri dan akan sangat bermanfaat penerapannya dalam masyarakat. 
 

Stimulasi audio dalam Peningkatan Pendidikan Anak 
 
Dengan stimulasi audio yang frekuensinya disesuaikan dan dibentuk untuk mencapai kondisi 
gelombang-gelombang otak yang diinginkan, maka akan dapat dengan mudah mencapai 
kondisi gelombang otak yang diinginkan. Dalam hal ini kemajuan teknologi komputer dan 
sistem audio sangat mendukung untuk menghasilkan frekuensi-frekuensi dan gelombang 
tingkat tinggi untuk menstimulasi otak agar mencapai kondisi gelombang (brainwave) yang 
diinginkan. Kita ambil contoh, untuk menstimulasi dengan gelombang, maka menggunakan 



alat penghasil suara seperti sistem audio dan komputer untuk memutar dan mengolah data 
audio tersebut, sehingga pengeluaran (output) suara bisa sesuai dengan standar frekuensi 
yang diinginkan, tentunya dengan frekuensi yang sesuai, otak akan terpengaruh akibat proses 
pendengaran frekuensi atau gelombang tersebut. Dengan tercapainya kondisi gelombang otak 
dan aktivitas mental melalui stimulasi audio yang didukung dengan kemajuan teknologi 
komputer serta bidang ilmu pendukung lainnya, hal tersebut memberikan kontribusi positif, 
seperti; meningkatkan kecerdasan, belajar cepat, meditasi, mengobati dan meningkatkan 
kesehatan bagi anak yang menderita ADHD, ADD atau Autism, susah tidur dan lainnya. 
 

1. Frekuensi dan Gelombang Otak terhadap Pembelajaran 
 

Dr. Jill Ammon-Wexler mengatakan bahwa endorfin (Endorphin) yaitu bahan 
biokimia alami yang dihasilkan otak pada saat sedang melakukan olahraga, dapat 
membuat kita bersemangat. Selain itu zat endorfin (Endorphin) juga dapat dihasilkan 
ketika kondisi gelombang otak berada pada gelombang Alpha atau Theta. Juga 
meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat, yang tentunya kemampuan daya 
ingat tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Semakin 
tinggi konsentarsi terhadap suatu hal, maka akan semakin mudah untuk mengingat 
terhadap hal-hal tersebut. Tentunya konsentrasi yang tinggi dan kemampuan 
mengingat sangat dibutuhkan dalam proses belajar dan pembelajaran dalam dunia 
pendidikan. 
 

Para ilmuan percaya bahwa bagian otak yang menghasilkan endorfin (Endorphin) 
berada pada area yang sama yang terlibat dalam proses belajar dan mengingat. Hasil 
penelitian di North Western University membuktikan bahwa ketika seorang sedang 
mempelajari sesuatu, Otak “memberikan hadiah“ pada dirinya dengan hormon 
menghasilkan hormon endorfin. Hal ini diyakini sebagai penyebab mengapa hal-hal 
baru lebih gampang diingat dan diulang kembali, yang tentunya dikarenakan endorfin 
yang dihasilkan. Dengan kata lain belajar dan mengingat akan sangat mudah 
dilakukan apabila banyak endorfin dalam otak, suatu kondisi yang dapat terjadi 
apabila otak berada pada gelombang Alfa (Alpha) atau Theta. Lebih lanjut dengan 
tingkat hormon endorfin yang seimbang akan membawa perubahan terhadap daya 
ingat anak, sehingga hal-hal baru akan sangat mudah disimpan dan diserap untuk 
menambah pengetahuan terhadap diri anak. Semakin banyak mengingat, akan sangat 
membantu dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. 
 
Pada tahun 1970 penelitian terhadap gelombang otak Alfa, gelombang otak Alfa 
memberikan peningkatan pada kemampuan belajar. Gelombang Otak alfa 
memungkinkan siswa untuk menyerap informasi lebih banyak juga dalam rentan atau 
jangka waktu yang lebih panjang (Harris, Bill. 2002. Thresholds of the Mind). Karena 
konsentrasi tinggi terhadap sesuatu, tentunya akan semakin fokus, dan ketika kita 
berkonsentrasi, atau fokus pada suatu hal, maka proses mengingat akan semakin 
mudah. Hal ini yang menjadi dasar mengapa informasi dapat diserap lebih banyak dan 
dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Menyerap informasi yang semakin 
banyak akan memperkaya terhadap hal-hal baru dan pengetahuan. Tujuan dari 
pendidikan dan pembelajaran adalah proses menyerap informasi dan pembelajaran 
serta mengingatnya, sehingga ini menjadi bekal untuk menghadapi masa depan dan 
hidup bermasyarakat yang semakin maju dan berkembang. 



 
Dengan gelombang otak Alfa (Alpha) dan Theta juga sangat baik untuk rileksasi. 
Ketika kita rileks secara mental, maka seluruh badan juga rileks. Hal ini akan 
meningkatkan volume darah dan oksigen ke otak yang menyebabkan diri kita menjadi 
lebih peka dan perhatian, serta konsentrasi tinggi yang sangat kita butuhkan dalam 
proses pembelajaran dalam pendidikan. Selain itu juga mampu menciptakan perasaan 
semangat dan bahagia. Rasa semangat dan bahagia akan menghilangkan gangguan 
emosi berupa kecemasan, sehingga kemampuan fokus dan memprioritaskan terhadap 
suatu hal akan semakin meningkat. 

 
 

2. Musik Terhadap Kecerdasan 
 
Penelitian menunjukkan bahwa musik dapat memberikan rangsangan-rangsangan atau 
stimulasi yang kaya untuk segala aspek perkembangan secara kognitif dan kecerdasan 
emosional (EQ). Roger Sperry (1992) dalam Siegel (1999) penemu teori neuron 
mengatakan bahwa “ neuron baru akan menjadi sirkuit jika ada rangsangan musik 
sehingga neuron yang terpisah-pisah itu bertautan dan mengintegrasikan diri dalam 
sirkuit otak “, sehingga terjadi pertautan antara neuron otak kanan dan otak kiri itu. 
Tetapi dalam hal ini pertautan terjadi dalam proses yang bertahap serta melibatkan 
fungsi dari organ-organ otak lainnya, seperti Corpus Callosum  dan fungsi serta 
bagian otak lainnya yang mendukung terhadap proses tersebut. 
 
Otak kiri dan kanan tersebut berhubungan langsung dengan batang otak (Corpus 
Callosum), yang merupakan penghubung atau jalur yang menghubungakan otak kiri 
dan kanan. Serta tak ditinggalkan fungsi otak tengah yang merupakan pembentuk 
neuron serta berhubungan langsung dengan batang otak (Corpus Callosum) bagian 
atas. Siegel.1999, mengatakan bahwa musik klasik menghasilkan gelombang Alfa 
yang menenangkan yang dapat merangsang Sistem Limbik jaringan neuron otak.  
Sistem Limbik merupakan bagian emosional otak. Sistem ini meliputi Hipokampus 
(berperan dalam ingatan dan penafsiran persepsi), Amigdala (pusat pengendalian 
emosi), dan Korteks (bagian berpikir otak dan berfungsi mengendalikan emosi 
melalui pemecahan masalah, bahasa, daya cipta, dan proses kognitif lainnya). Sistem 
Limbik dan Korteks saling berhubungan, dan interaksi-interaksi yang disebabkan 
rangsangan bunyi musik akan menentukan kecerdasan emosional. 
 
Dalam buku “Efek Mozart” menyebutkan musik Barok (Bach, Handel dan Vivaldi) 
dapat menciptakan suasana yang merangsang pikiran dalam belajar. Musik klasik 
(Haydn dan Mozart) mampu memperbaiki konsentrasi ingatan dan persepsi spasial. 
Masih banyak lagi jenis-jenis musik lain mulai dari Jazz, New Age, Latin, Pop, lagu-
lagu, Gregorian bahkan Gamelan yang dapat mempertajam pikiran dan meningkatkan 
kreativitas dengan gelombang tingkat tinggi yang dihasilkan (Campbell 2001). 
 
Sebuah lembaga penelitian tentang perkembangan otak di jepang mengadakan riset 
tentang pengaruh gelombang suara supersonik terhadap perkembangan otak. 
Gelombang suara supersonik  adalah suara yang tidak dapat dideteksi atau didengar 
oleh telinga kita tanpa bantuan alat khusus. Ternyata gelombang suara supersonik 
mampu menstimulasi peningkatan produksi beberapa hormon penting di otak yang 
mana sangat baik untuk perkembangan otak, dan ternyata Gamelan  (Gamelan Jawa 
dan Gamelan Bali) banyak sekali menghasilkan gelombang supersonik.  



 
Kemampuan belajar dapat dioptimalkan melalui stimulasi dengan memperdengarkan 
musik klasik. ritme, melodi, dan harmoni dari musik klasik merupakan stimulasi 
untuk meningkatkan kemampuan belajar anak. Melalui musik klasik anak mudah 
menangkap hubungan antara waktu, jarak dan urutan (rangkaian) yang merupakan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk kecakapan dalam logika berpikir, matematika 
dan penyelesaian masalah (Gallahue 1998). 
 
Musik berhasil merangsang pola pikir dan menjadi jembatan bagi pemikiran-
pemikiran yang lebih kompleks. Didukung pula oleh Martin Gardiner (1996) dalam 
Goleman (1995) dari hasil penelitiannya mengatakan seni dan musik dapat membuat 
para siswa lebih pintar, musik dapat membantu otak berfokus pada hal lain yang 
dipelajari. Jadi, ada hubungan logis antara musik dan matematika, karena keduanya 
menyangkut skala yang naik turun, yaitu ketukan dalam musik dan angka dalam 
matematika. Ketika kita mengetahui kontribusi musik yang menstimulasi otak dan 
memberikan dampak positif terhadap pendidikan, maka pendidikan kesenian yang 
menyertakan musik  penting untuk diajarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 
agar peserta didik sejak dini memperoleh stimulasi yang seimbang antara belahan otak 
kiri dan belahan otak kanannya. Bila mereka mampu menggunakan fungsi kedua 
belahan otaknya secara seimbang, maka apabila mereka dewasa akan menjadi 
manusia yang berpikir logis dan intutif, sekaligus cerdas, kreatif, jujur, dan perasaan 
yang lebik peka (Daryono Sutoyo.1981). 
 
 

Kesimpulan 
 
Penemuan-penemuan modern pada dasarnya hasil dari pemikiran manusia dapat membawa 
perkembangan positif bagi manusia itu sendiri dalam berbagai bidang, khususnya dalam 
masyarakat dan bekal untuk menjalani kemajuan masyarakat itu sendiri.  
 
Hasil pemikiran manusia dalam dunia komputer berupa alat-alat dengan teknologi komputer 
dan alat-alat yang terkomputerisasi mampu digunakan untuk mempengaruhi kinerja otak. 
Dengan diketahuinya gelombang otak pada manusia, teknologi komputer digunakan untuk 
menstimulasi atau membuat otak berada pada gelombang yang diinginkan, dan menstimulasi 
otak menghasilkan hormon yang diinginkan, begitu juga dengan fungsi dan kinerja otak 
tengah. Dengan menciptakan frekuensi dan gelombang  tertentu yang didukung oleh 
teknologi komputer dapat merangsang atau menstimulasi otak berada pada gelombang 
tertentu dan memungkinkan kelenjar-kelenjar tubuh untuk memproduksi hormon yang 
diinginkan dan berguna bagi tubuh. 
 

Kontribusi positif pada dunia pendidikan juga dihasilkan ketika otak telah terstimulasi dan 
dikondisikan untuk mencapai gelombang yang diinginkan. Hormon atau zat Endorfin dapat 
dihasilkan ketika kondisi gelombang otak berada pada gelombang Alfa atau Theta, dan juga 
meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat, yang tentunya kemampuan daya ingat 
tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Semakin tinggi 
konsentarsi terhadap suatu hal, maka akan semakin mudah untuk mengingat terhadap hal-hal 
tersebut. Tentunya konsentrasi yang tinggi dan kemampuan mengingat sangat dibutuhkan 
dalam proses belajar dan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Stimulasi Otak tengah 
dengan menggunakan frekuensi tertentu dapat menghasilkan hormon Dopamin (Dophamine). 



Hormon Dopamin (Dophamine) berperan dalam konsentrasi dan pemusatan perhatian, tingkat 
konsentrasi dan perhatian terhadap pembelajaran dapat ditingkatkan dengan mengkondisikan 
otak tengah menghasilkan hormon Dopamin.  
 
Proses pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan merupakan proses 
pembelajaran yang panjang dengan didukung oleh banyak faktor. Dalam hal ini, peranan 
teknologi komputer yang memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan anak, 
tidak semata-mata dipengaruhi oleh satu faktor teknologi komputer saja. Banyak faktor yang 
berpengaruh terhadap  perkembangan dunia pendidikan anak, seperti faktor individu, 
lingkungan dan juga keluarga dan orang tua. Jadi dukungan teknologi komputer untuk 
menstimulasi, tidak semata-mata terjadi dalam proses cepat dan singkat, tetapi terjadi melalui 
proses yang kerkesinambungan dengan didukung oleh faktor-faktor penunjang untuk 
mencapai semua keberhasilan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai dalam dunia 
pendidikan anak. 
 
Pembebelajaran juga tidak hanya melibatkan bagian otak tertentu saja, tidak hanya berpusat 
pada otak kiri, otak kanan atau otak tengah saja, melainkan melibatkan hampir sebagian besar 
dari otak dan fungsi otak manusia. Terdapat sistem kontrol emosi dan hormon sehingga 
proses belajar dapat dilakukan secara simultan dan juga berkesinambungan dengan didukung 
oleh faktor lingkungan juga pemanfaatan teknologi komputer untuk menstimulasi dan 
mencapai gelombang otak yang diinginkan. 
 
Teknologi komputer yang digunakan sebagai alat menstimulasi dan juga mengkondisikan 
otak tengah agar menghasilkan hormon kecerdasan, sehingga berguna bagi kehidupan 
masyarkat khususnya dunia pendidikan, tidak sepenuhnya menentukan keberhasilan dalam 
dunia pendidikan. Perpaduan berbagai faktor dari waktu ke waktu secara sinergi dan 
berangsur, juga dengan menggunakan teknik-teknik dan metode pembelajaran yang ada. Jadi 
ada baiknya metode pembelajaran yang didukung dengan kemajuan teknologi berjalan 
bersama dengan semua faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran, sehingga tujuan dalam 
pemanfaatan teknologi untuk keberhasilan dalam dunia pendidikan akan dengan mudah 
tercapai. 
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