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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aktivitas Fisik 

2.1.1 Definisi Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap pergerakan jasmani yang 

dihasilkan otot skelet yang memerlukan pengeluaran energi. Istilah ini 

meliputi rentang penuh dari seluruh pergerakan tubuh manusia mulai dari 

olahraga yang kompetitif dan latihan fisik sebagai hobi atau aktivitas yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, inaktivitas fisik bisa 

didefinisikan sebagai keadaan dimana pergerakan tubuh minimal dan 

pengeluaran energi mendekati resting metabolic rates (WHO, 2015). 

Aktivitas fisik mempengaruhi total energy expenditure, yang mana 

merupakan jumlah dari basal metabolic rate (jumlah energi yang 

dikeluarkan saat istirahat dalam suhu lingkungan yang normal dan keadaan 

puasa), thermic effect of food dan energi yang dikeluarkan saat aktivitas fisik 

(Miles, 2007). 

Aktivitas fisik merupakan perilaku multidimensi yang kompleks. Banyak 

tipe aktivitas yang berbeda yang berkontribusi dalam aktivitas fisik 

keseluruhan; termasuk aktivitas pekerjaan, rumah tangga (contoh: 

mengasuh anak, bersih-bersih rumah) , transportasi (contoh: jalan kaki, 

bersepeda), dan aktivitas waktu senggang (contoh: menari, berenang). 

Lathan fisik (physical exercise) adalah subkategori dari aktivitas waktu 

senggang dan didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang direncanakan, 
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terstruktur, repetitif, dan bertujuan untuk pengembangan atau pemeliharaan 

kesehatan fisik (Hardman & Stensel, 2003) 

Energi pada tubuh manusia dimanfaatkan dalam tiga cara; 

a. Rata-rata metabolik saat istirahat 

Pada saat istirahat energi digunakan untuk menjaga temperatur 

tubuh, kontraksi otot, dan sirkulasi darah. 

b. Fungsi pencernaan dan asimilasi makanan 

Sebelumnya dikenal dengan aksi dinamis spesifik. Istilah yang 

sekarang ialah termogenesis yang dipengaruhi makanan atau efek 

termik makanan (thermic effect of food). 

c. Aktivitas fisik 

Kegiatan yang termasuk dalam aktivitas fisik ialah pekerjaan harian, 

aktivitas pada waktu luang, transportasi dari maupun menuju tempat 

kerja atau lokasi lain (Montoye & Maughan, 2008). 

2.1.2 Klasifikasi Aktivitas Fisik 

Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas 

fisik ringan, sedang, dan berat. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang 

terus menerus dilakukan minimal selama 10 menit sampai denyut nadi dan 

napas meningkat lebih dari biasanya, contohnya ialah menimba air, mendaki 

gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll. Sedangkan aktivitas 

fisik sedang apabila melakukan kegiatan fisik sedang (menyapu, mengepel, 

dll) minimal lima hari atau lebih dengan durasi beraktivitas minimal 150 
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menit dalam satu minggu. Selain kriteria di atas maka termasuk aktivitas 

fisik ringan (WHO, 2015). 

Tabel 2.1 Contoh klasifikasi aktivitas fisik berdasarkan intensitasnya 

Aktivitas Sedang Aktivitas Berat 

Berjalan pada kecepatan sedang 

atau cepat 4,8 – 7,2 km/jam, 

sebagai contoh; 

• Berjalan ke kelas, kantor, atau 

toko; 

• Berjalan untuk rekreasi; 

 

Berjalan menuruni tangga atau 

menuruni bukit 

 

Bersepatu roda dengan kecepatan 

sedang 

 

Berjalan dengan kecepatan 8 

km/jam atau lebih 

Jogging atau berlari 

Pendakian gunung, panjat tebing 

Bersepatu roda dengan kecepatan 

tinggi 

 

Bersepeda dengan kecepatan 5 

sampai 9 pada permukaan datar 

atau sedikit tanjakan 

Sepeda stasioner menggunakan 

usaha sedang 

Bersepeda dengan kecepatan lebih 

dari 10 mph atau bersepeda pada  

tanjakan yang curam 

Sepeda stasioner menggunakan 

usaha berat 

Kalistenik ringan 

Yoga 

Kalistenik berupa push up, pull up. 

Karate, judo, tae kwon do, jujitsu 

 (CDC, 2014) 

Pada umumnya mayoritas laki-laki memiliki tingkat aktivitas fisik yang 

berat, sedangkan perempuan mayoritas aktivitas fisiknya adalah tingkat 

sedang. Hal ini disebabkan perempuan lebih kurang gerak dibandingkan 

pria (Hallal et al, 2012). 
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2.1.3 Manfaat Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan faktor penting dalam memelihara kesehatan yang 

baik secara keseluruhan. Menjadi aktif secara fisik memiliki manfaat 

kesehatan yang signifikan, termasuk mengurangi resiko berbagai penyakit 

kronik, membantu mengontrol berat badan dan mengembangkan kesehatan 

mental. Beberapa bentuk aktivitas fisik juga bisa membantu memanajemen 

kondisi jangka panjang, seperti artritis dan diabetes tipe 2, dengan 

mereduksi efek dari kondisi tersebut dan meningkatkan kualitas hidup 

penderitanya (Healey, 2013). 

Aktivitas fisik yang reguler secara konsisten terkait dengan penurunan 

resiko mortalitas. Physical Activity Guidelines for Americans 

mendeskripsikan berbagai tipe dan jumlah aktivitas fisik yang memberi 

dampak positif bagi kesehatan. Panduan pada tahun 2008 

merekomendasikan aktivitas aerobik intensitas sedang 150-300 menit atau 

75-150 menit intensitas berat dalam seminggu untuk mencapai manfaat 

kesehatan yang besar. Selain berpengaruh pada kesehatan fisik, Aktivitas 

fisik juga mempengaruhi perkembangan, kesehatan, dan kinerja otak. 

Beberapa zat kimiawi tubuh yang  meningkat kadarnya oleh aktivitas fisik 

dan mempengaruhi otak ialah sebagai berikut:  

a. IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1), atau nama lainnya 

somatomedin C adalah hormon yang similiar bentuk molekulernya 

dengan insulin. Hormon ini memainkan peran penting pada 

pertumbuhan masa anak-anak dan mempunyai efek anabolik saat 

dewasa (Keating, 2008). IGF-1 dirangsang oleh GH (Growth 
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Hormon) dan memerantarai banyak efek yang mendorong 

pertumbuhan.  Sumber utama IGF-1 dalam darah ialah hati, yang 

mengeluarkan produk peptida ini ke dalam darah sebagai respons 

terhadap stimulasi GH (Sherwood, 2007). IGF-1 kemudian 

menstimulasi pertumbuhan tubuh secara sistemik, dan efek 

mendukung pertumbuhan pada hampir semua sel di dalam tubuh, 

khususnya otot skelet, kartilago, tulang, hati, ginjal, saraf, kulit, sel 

hematopoietik, dan paru-paru. Selain itu, IGF-1 adalah regulator 

esensial untuk perkembangan otak, pematangan dan kelangsungan 

hidup neuron (Torres-Aleman et al, 2010).  

b. Leptin (berasal dari bahasa latin yang, leptos, yang artinya “kurus”) 

adalah hormon yang terbuat dari sel-sel adiposa yang membantu 

untuk meregulasi keseimbangan energi dengan menginhibisi rasa 

lapar. Leptin mempunyai mekanisme kerja yang berkebalikan 

dengan ghrelin, “hormon lapar”. Kedua hormon tersebut bekerja 

pada reseptor di nucleus arcuata pada hipotalamus untuk meregulasi 

napsu makan untuk mencapai homeostasis energi (Brennan & 

Mantzoros, 2006). Reseptor leptin tidak hanya diekspresikan pada 

hipotalamus namun juga di regio otak yang lain, seperti hipokampus 

dan korteks prefrontal. Defisiensi leptin telah terbukti mengubah 

protein dan fungsi neuronal pada tikus dengan obesitas (Farr, Banks, 

Morley, 2006). 
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c. Dopamin adalah zat kimia organik dari katekolamin dan keluarga 

dari    fenetilamin yang memainkan berbagai peran penting pada otak 

dan tubuh. Pada otak, dopamin berfungsi sebagai neurotransmiter. 

Otak memiliki beberapa jalur dopamin yang terpisah, satu yang 

paling banyak memiliki peran penting ialah dalam reward-

motivated behaviour. Di dalam otak, dopamin mempengaruhi fungsi 

eksekutif, kontrol motorik, motivasi, dan kesadaran (Bjorklund & 

Dunnet, 2007) 

2.1.4 Pengukuran Aktivitas Fisik 

Empat dimensi dari aktivitas fisik meliputi 

a. Mode atau tipe, merupakan aktivitas fisik spesifik yang dilakukan 

(contoh: berjalan, berkebun, bersepeda).  

b. Frekuensi, merupakan jumlah sesi per hari atau per minggu. Dalam 

konteks 

c. Durasi, merupakan lamanya aktivitas (menit atau jam) selama 

jangka waktu tertentu 

d. Intensitas, merupakan tingkat pengeluaran energi yang merupakan 

indikator dari kebutuhan metabolik dari sebuah aktivitas (Hasil 

aktivitas fisik dalam peningkatan pengeluaran energi di atas tingkat 

istirahat, dan tingkat pengeluaran energi berhubungan langsung 

dengan intensitas aktivitas fisik. 
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Aktivitas fisik secara umum dikuantifikasi dengan menentukan pengeluaran 

energi dalam kilokalori atau dengan menggunakan metabolic equivalent (MET) 

dari sebuah aktivitas. Satu MET merepresentisakan pengeluaran energi istirahat 

selama duduk tenang dan umumnya diinterpretasikan sebagai 3,5 mL 

O2/kg/menit atau = 250 mL/menit konsumsi oksigen. Yang merepresentasikan 

nilai rata-rata untuk orang standar dengan berat 70 kg. MET dapat 

dikonversikan menjadi kilokalori, yaitu 1 MET= 1 kcal/kg/jam. Konsumsi 

oksigen meningkat seiring intensitas aktivitas fisik. Maka dari itu, kuantifikasi 

sederhana dari intensitas aktivitas fisik menggunakan cara mengalikan 

pengeluaran energi istirahat. Sebagai contoh, melakukan aktivitas yang 

membutuhkan konsumsi oksigen sebanyak 10,5 mL O2/kg/menit setara dengan 

3 MET yaitu, 3 kali dari tingkat istirahat (Strath et al, 2013). 

Salah satu kuesioner untuk pengukuran aktivitas fisik ialah IPAQ (International 

Physical Activity Questionnare) yang memiliki dua versi, panjang dan pendek. 

Berdasarkan Guidelines for Data Processing and Analysis of the International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – short & long form (2005), 

karakteristik dari IPAQ ialah sebagai berikut, 

a. IPAQ mengukur aktivitas fisik yang dilakukan di seluruh domain 

lengkap meliputi 

o Aktivitas fisik di waktu luang 

o Aktivitas domestik dan berkebun 

o Aktivitas fisik terkait kerja 

o Aktivitas fisik terkait transportasi 
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b. IPAQ menanyakan tentang tiga tipe spesifik aktivitas yang dilakukan di 

empat domain di atas. Tipe aktivitas spesifik yang dinilai adalah 

berjalan, aktivitas intensitas sedang, dan aktivitas intensitas berat. 

c. Item-item dalam IPAQ versi pendek telah terstruktur untuk menyediakan 

skor terpisah pada aktivitas berjalan, aktivitas intensitas sedang, dan 

aktivitas intensitas berat. Komputasi dari total skor memerlukan 

penjumlahan dari durasi (dalam menit) dan frekuensi (dalam hari) dari 

kegiatan tersebut.  

IPAQ telah teruji validitas dan reabilitasnya tinggi di 12 negara sebagai 

instrumen pengukuran aktivitas fisik untuk usia 15-69 tahun (Craig, 2003). 

IPAQ menilai keaktifan fisik seseorang dalam empat domain, yaitu aktivitas 

fisik di waktu luang, aktivitas domestik dan berkebun, aktivitas fisik terkait 

kerja, aktivitas fisik terkait transportasi. Dalam setiap domain dibagi menjadi 

tiga intensitas, antara lain; 

a. Berjalan kaki baik di rumah ataupun tempat kerja, atau aktivitas fisik 

intensitas ringan, ialah aktivitas yang membutuhkan tenaga fisik yang 

ringan dan tidak menyebabkan perubahan kecepatan pernapasan yang 

signifikan.  

b. Aktivitas fisik intensitas sedang, ialah aktivitas yang memerlukan tenaga 

fisik yang sedang dan membuat seseorang bernapas sedikit lebih cepat 

dari biasanya. Contohnya antara lain mengangkat beban ringan dan 

bersepeda dalam kecepatan reguler. 
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c. Aktivitas fisik intensitas tinggi, ialah aktivitas yang memerlukan tenaga 

fisik yang berat dan membuat seseorang bernapas lebih cepat dari 

biasanya. Contohnya antara lain mengangkat beban berat, aerobik, 

bersepeda cepat. 

Data dari kuesioner IPAQ dipresentasikan dalam menit-MET 

(Metabolic Equivalent of Task) per minggu.  

Kuantifikasi MET-menit/minggu mengikuti rumus berikut, 

a. MET-menit/minggu untuk berjalan = 3,3 x durasi berjalan dalam menit x 

durasi berjalan dalam hari 

b. MET-menit/minggu untuk aktivitas sedang = 4,0 x durasi aktivitas sedang 

dalam menit x durasi aktivitas sedang dalam hari 

c. MET-menit/minggu untuk aktivitas berat = 8,0 x durasi aktivitas berat 

dalam menit x durasi aktivitas berat dalam hari 

d. MET-menit/minggu total aktivitas fisik = Penjumlahan MET-

menit/minggu dari aktivitas berjalan + aktivitas sedang + aktivitas berat 

Pengkategorian dari MET-menit/minggu total ialah sebagai berikut, 

a. Kategori 1 (rendah), kriteria yang tidak termasuk dalam kategori 2 dan 3 

b. Kategori 2 (sedang), yaitu apabila ada kriteria sebagai berikut; 

 aktivitas sedang sekurang-kurangnya 3 hari selama 20 menit, 

ATAU  

 5 hari atau lebih aktivitas sedang dan/ atau jalan sekurang-

kurangnya 30 menit, ATAU 
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 5 hari atau lebih kombinasi semua intensitas aktivitas fisik 

dengan sekurang-kurangnya 600 MET-menit/minggu 

c. Kategori 3 (tinggi),  yaitu apabila ada kriteria sebagai berikut; 

 Aktivitas berat sekurang-kurang 3 hari dengan 1500 MET-

menit/minggu, ATAU 

 7 hari atau lebih kombinasi dari semua intensitas aktivitas fisik 

dengan 3000 MET-menit/minggu. 

2.2 Fungsi Eksekutif 

2.2.1 Definisi Fungsi Eksekutif 

Fungsi eksekutif adalah seperangkat proses kognitif yang penting untuk 

kontrol kognitif perilaku; memilih dan memonitor perilaku yang 

memfasilitasi pencapaian tujuan. Fungsi ini meliputi proses kognitif dasar 

seperti kontrol atensi, inhibisi kognitif, kontrol inhibisi, memori kerja, dan 

fleksibilitas kognitif. Tingkatan yang lebih tinggi dari fungsi eksekutif 

seperti perencanaan, penalaran, dan pemecahan masalah memerlukan 

penggunaan banyak fungsi eksekutif inti secara simultan (Malenka, Nesler, 

& Hyman, 2009). 

2.2.2 Neuroanatomi Fungsi Eksekutif 

Secara historis, fungsi eksekutif diketahui diregulasi oleh regio prefrontal 

dari lobus frontalis otak, tapi masih menjadi perdebatan. Walaupun artikel 

tentang lesi lobus frontalis umumnya mengarah pada gangguan fungsi 

eksekutif dan sebaliknya, sebuah tinjauan menemukan indikasi akan 

sensitivitasnya tapi tidak dengan spesifisitasnya. Ini berarti bahwa baik 

regio frontal maupun non-frontal otak seperti lobus parietal dan cerebellum, 
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semuanya penting untuk fungsi eksekutif yang utuh. Kemungkinan lobus 

frontalis dibutuhkan perannya dalam fungsi eksekutif secara umum, namun 

tidak hanya regio tersebut saja yang terlibat. Studi lesi dan neuroimaging 

telah mengidentifikasi bahwa fungsi eksekutif memiliki asosiasi paling kuat 

di wilayah korteks prefrontal (Alvarez & Emory, 2006). 

Korteks prefrontal adalah korteks serebral yang menutupi bagian depan dari 

lobus frontalis. Area Brodmann dari korteks prefrontal ialah 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 24, 25, 32, 44, 45, 46, 47 (Murray, Wise, & Graham, 2016). Fungsi 

eksekutif dimediasi oleh korteks prefrontal dengan banyaknya koneksi 

kortikal dan subkortikal yang dimiliki, meliputi kemampuan untuk 

menginisiasi dan membawa pola perilaku yang mengarah pada tujuan, 

atensi yang berkelanjutan, atensi motorik, kontrol inhibisi terhadap 

gangguan, menyaring atau mendapatkan mekanisme untuk pemrosesan 

informasi, memori kerja, deteksi stimulus dan tugas yang berurutan, 

perencanaan, mengatur pergeseran, fleksibilitas, respons yang terlambat, 

dan penyelesaian masalah aktif (Romine & Reynold, 2005). 

 

 (Alvarez & Emory, 2006) 

Gambar 2.1 Area korteks prefrontal pada otak  
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2.2.3 Komponen Fungsi Eksekutif 

Ada persetujuan umum bahwa terdapat tiga inti dari fungsi eksekutif, yaitu 

kontrol inhibisi, memori kerja, dan fleksibilitas kognitif (Lehto et al, 2003). 

Komponen-komponen ini akan membentuk tingkatan fungsi eksekutif yang 

lebih tinggi seperti penalaran, perencanaan, dan pemecahan masalah. 

Diamond 2012 menjabarkan tiga inti fungsi eksekutif sebagai berikut; 

a.    Kontrol inhibisi meliputi mampu mengontrol perhatian seseorang, 

perilaku, pikiran, dan atau emosi untuk mengesampingkan 

kecenderungan internal atau distraksi eksternal yang kuat, dan sebagai 

gantinya melakukan apa yang lebih pantas atau dibutuhkan. Tanpa 

kontrol inhibisi seseorang akan berada di bawah belas kasihan dorongan 

hati. Maka dari itu kontrol inhibisi memungkinkan seseorang untuk 

berubah dan memilih bagaimana bereaksi dan bagaimana bertingkah 

terhadap suatu masalah. 

b.    Memori kerja meliputi menyimpan informasi di dalam pikiran dan 

secara mental bekerja dengan itu. Dua tipe dari memori kerja adalah 

memori kerja verbal dan nonverbal (visual-spasial). Memori kerja 

sangat penting untuk memahami apapun yang terungkap dari waktu ke 

waktu. Hal tersebut penting untuk memahami bahasa yang tertulis 

ataupun terucap, entah itu dalam bentuk kalimat, paragraf, atau lebih 

panjang. 
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c.    Fleksibilitas kognitif  memiliki salah satu aspek berupa mampu 

merubah perspektif secara spasial ataupun secara interpersonal. Untuk 

merubah perspektif, dibutuhkan inhibisi (atau deaktivasi) dari 

perspektid sebelumnya dan memuatnya ke dalam memori kerja (atau 

mengaktifkan) perspektif baru yang berbeda. Aspek lain dari 

fleksibilitas kognitif ialah melibatkan bagaimana seseorang merubah 

cara berpikirnya. 

2.2.4 Aspek Kehidupan yang Dipengaruhi Fungsi Eksekutif 

Fungsi eksekutif ialah kemampuan yang esensial untuk kesehatan mental 

dan fisik, sukses di sekolah dan kehidupan, dan perkembangan psikologis. 

Aspek-aspek kehidupan yang terpengaruh oleh fungsi eksekutif dijabarkan 

sebagai berikut; 

a. Kesehatan mental 

Fungsi eksekutif terganggu pada banyak kelainan mental, seperti adiksi, 

GPPH, conduct disorder, depresi, OCD, skizofrenia 

b. Kesehatan fisik 

Fungsi eksekutif yang buruk memiliki asosiasi dengan obesitas, makan 

berlebihan, penyalahgunaan zat, dan kepatuhan terapi yang buruk. 

c. Kualitas hidup 

Orang-orang dengan fungsi eksekutif yang baik memiliki kualitas hidup  

yang baik pula. 
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d. Kesiapan sekolah 

Fungsi eksekutif lebih penting untuk kesiapan sekolah dibandingkan IQ 

e. Kesuksesan sekolah 

Fungsi eksekutif memprediksikan kompetensi matematis dan membaca 

selama masa sekolah 

f. Kesuksesan kerja 

Fungsi eksekutif yang buruk akan menyebabkan produktivitas yang 

rendah serta menyebabkan kesulitan dalam mencari dan 

mempertahankan pekerjaan 

g. Keharmonisan pernikahan 

Pasangan dengan fungsi eksekutif yang buruk lebih sulit untuk diajak 

hidup bersama, kurang bisa diandalkan, dan cenderung bersikap 

impulsif 

h. Keamanan publik 

Fungsi eksekutif yang buruk akan mengarah pada masalah sosial 

(termasuk kriminalitas, tindakan sembrono, kekerasan, dan ledakan 

emosi) (Diamond, 2012). 

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi fungsi eksekutif 

Otak terus berkembang dalam proses seseorang menuju kedewasaan. Fungsi 

eksekutif seseorang terus terbentuk baik melalui perkembangan fisik otak 

maupun bertambahnya pengalaman hidup. Usia menjadi salah satu faktor 
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yang menentukan perkembangan fungsi eksekutif. Beberapa peningkatan 

fungsi eksekutif terjadi di usia remaja dan mencapai puncaknya pada usia 

dewasa (Diamond, 2012). 

Berbagai penyakit baik fisik maupun mental juga mempengaruhi fungsi 

eksekutif. Sedangkan penyakit mental yang merusak fungsi eksekutif antara 

lain, kecemasan, depresi, kelainan bipolar, gangguan pemusatan perhatian 

dan hiperaktivitas (GPPH), skizofrenia, dan autisme (Hosenbocus & 

Chahal, 2017) 

Selain penyakit, peggunaan stimulan dan depresan otak mampu 

menyebabkan kerusakan pada fungsi eksekutif. Penggunaan kokain secara 

kronik mempengaruhi secara negatif gangguan atensi, belajar, mengingat, 

dan fleksibilitas kogniitif. Pada penggunaan ganja, menunjukkan adanya 

perubahan metabolit dan menurunnya aliran darah otak khususnya di daerah 

prefrontal yang meregulasi fungsi eksekutif (Lundqvist, 2005). 

Intelegensi yang diinterpretasikan sebagai Intelligence Quotient (IQ) 

umumnya berbanding lurus dengan fungsi eksekutif. IQ dan fungsi 

eksekutif dianggap memiliki banyak kesamaan serta memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam menentukan kesuksean akademik dan adaptasi 

sehari-hari. Baik pengukuran fungsi eksekutif dengan metode self-reporting 

(perceived executive function) maupun metode tes neuropsikologi 

(performance-based executive function) menunjukan hubungan yang 

signifikan dengan indeks IQ (Diamond, 2012). 
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Beberapa cara bisa diterapkan untuk melatih fungsi eksekutif, salah satunya 

dengan meningkatkan aktivitas atau latihan fisik. Aktivitas fisik yang akut 

maupun jangka panjang mampu memberikan efek yang positif pada fungsi 

kognitif, termasuk fungsi eksekutif (Greeff et al, 2017) 

2.2.6 Pengukuran Fungsi Eksekutif 

Penilaian dari fungsi eksekutif melibatkan pengumpulan data dari berbagai 

sumber dan sintesis informasi. Terlepas dari tes neuropsikologis standar, 

dapat dilakukan berbagai tindakan, seperti ceklis perilaku, wawancara, 

observasi, dan contoh perilaku (Castellanos et al, 2016). 

Ada berbagai macam instrumen yang dapat digunakan dalam pengukuran 

fungsi eksekutif yang dijabarkan dalam tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Instrumen-instrumen untuk mengukur fungsi eksekutif 

Instrumen Komponen 

Cambridge Neurological Inventory Inisiasi motorik, pengurutan, dan 

kontrol inhibisi 

Lab-based/constraint environment 

WCST 

Penggantian, preservasi 

Verbal Fluency Test Produksi verbal 

Design Fluency Test Penggantian non verbal 

Stroop test Inhibisi verbal 

Hayling Sentence Completion Test Inhibisi Verbal 

Brixton Spatial Anticipation Test Deteksi peraturan dan impulsivitas 

Tower of London & Tower of Hanoi Perencanaan 

Sustained Attention to Response Task Perhatian yang Berkelanjutan dan 

kontrol inhibisi 

N-back Pemantauan online dan pembaharuan 

(Chan et al, 2007) 
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Instrumen yang cukup sering dilakukan untuk menilai fungsi eksekutif 

problem solving ialah tes Tower of Hanoi (TOH). Tes ini cukup popular 

karena dapat diatur tingkat kesulitannya (Kim, 2016). 

Komponen yang diukur dari TOH ialah perencenaan (Chan et al, 2008), 

memori kerja, dan inhibisi (Zook et al, 2003). TOH terdiri dari tiga tiang 

dan sejumlah cakram dengan ukuran yang berbeda. Kondisi awal semua 

cakram bertumpuk di satu tiang dengan cakram terbesar berada di posisi 

paling bawah dan di atasnya adalah cakram dengan posisi yang lebih kecil 

secara berurutan. Tujuan dari permainan ini ialah memindahkan semua 

cakram dari satu tiang paling ujung ke tiang ujung lainnya, dengan aturan; 

a. Langkah yang dilakukan merupakan gerakan memindah cakram dari 

satu tiang ke tiang lain 

b. Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu 

c. Cakram yang lebih besar tidak boleh berada di atas cakram yang 

lebih kecil 

Chang et al (2008) menjabarkan interpretasi yang didapatkan dari 

penyelesaian TOH ialah sebagai berikut; 

a. Total langkah penyelesaian, menggambarkan kualitas dalam 

mengeksekusi rencana.  

b. Total waktu penyelesaian, menilai kecepatan keseluruhan dalam 

mengeksekusi rencana. 
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Tes neuropsikologi yang memiliki cara dan aturan permainan yang mirip 

dengan TOH ialah Tower of London (TOL). Perbedaan antara keduanya 

adalah pada TOL tidak menggunakan cakram sebagai objek yang harus 

dipindahkan, melainkan bola-bola yang berbeda warna. Pada penelitian 

yang dilakukan Zook et al (2004) membuktikan bahwa TOH memiliki 

nilai prediktif yang lebih tinggi dibanding TOL terhadap hasil pengukuran 

instrumen fungsi eksekutif yang lain seperti stroop interference, visual 

span, dan matrix reasoning. 

 

(Kim, 2016) 

     Gambar 2.2 Tower of Hanoi, salah satu instrumen pengukuran fungsi eksekutif


