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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di zaman sekarang, kelompok usia dewasa muda lebih banyak menghabiskan 

waktu diluar sekolah untuk bermain game. Pada tahun 2014, 80% anak yang beranjak 

remaja telah mengalami kecanduan dalam bermain game (Padangekspres, 2014). 

Menurut penelitian di Amerika, sepertiga dari anak berusia belasan tahun telah 

bermain game setiap hari yang menghabiskan waktu setidaknya selama 30 jam 

perminggu (Young KS et al, 2011). 

Melihat fenomena terhadap kecanduan game tersebut, telah banyak 

perusahaan yang membuat game menjadi lebih bermanfaat yaitu dengan menciptakan 

game yang dapat meningkatkan kemampuan otak meliputi fungsi kognitif atau yang 

biasa disebut latihan otak atau brain training. Beberapa ahli-pun sudah ada yang 

melakukan penelitian tentang keefektifitasan dari brain training tersebut dalam 

meningkatkan fungsi kognitif salah satunya adalah software NeuronationTM. 

(Schmiedek F et al, 2010) 

Faktanya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang brain 

training masih mengalami banyak perbedaan. Beberapa ahli mendapatkan hasil 

bahwa brain training dapat meningkatkan kemampuan fungsi kognitif meliputi short-

term memory, atensi, kemampuan melihat, kemampuan membaca, kecepatan 

pengolaan otak juga intelegensi sesuai dengan kelompok usia (dewasa sampai lanjut 

usia) dan lama paparan dari brain training yang diberikan. (Nouchi R, 2013, Owen 

AM et al, 2010) 
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Fungsi kognitif merupakan suatu kemampuan untuk menerima, mengolah, 

menyimpan masukan sensorik, fungsi kognitif juga dikaitkan dengan tingkah laku 

dengan fungsi sistem saraf seseorang. Fungsi kognitif dapat berubah sesuai dengan 

pertambahan usia dan aktifitas yang dilakukan seseorang.  

Namun fungsi kognitif pada sekitaran usia 20 tahun atau bisa disebut dewasa 

muda sebagian besar tidak berkembang mencapai puncaknya (Nouchi R et al, 2013). 

Dimana pada usia dewasa muda seseorang harus beradaptasi karena telah melewati 

tingkat pendidikan menengah atas (SMA) memasuki dunia perkuliahan sebagai 

mahasiswa dan tentunya membutuhkan kemampuan kognitif yang lebih baik agar 

dapat beradaptasi dengan aktifitas dan masukan ilmu yang baru. Kemampuan kognitif 

yang lebih baik juga sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran 

dikarenakan beban kerja baru seperti kuliah, menghadapi perubahan gaya belajar, 

tuntutan pencapaian nilai dan tugas perkuliahan akan menjadi suatu masalah apabila 

tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga untuk dibutuhkan kemampuan kognitif 

yang lebih baik agar dapat beradaptasi (Suganda, 2014). Maka dari itu pemberian 

intervensi brain training pada mahasiswa Fakultas Kedokteran yang baru memasuki 

dunia perkuliahan sangat tepat agar dapat mengembangkan fungsi kognitifnya. 

Pengukuran fungsi kognitif dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan menggunakan Tes Montreal Cognitive Assesment versi Indonesia 

(MoCA-Ina). Tes MoCA-Ina adalah salah satu inovasi baru dalam penilaian fungsi 

kognitif (Husein N et al, 2010). Beberapa penelitian terbaru dan uji validitas 

menunjukkan bahwa Tes MoCA lebih sensitif dalam pengukuran fungsi kognitif serta 

dalam screening terhadap MCI dibandingkan dengan MMSE yang sampai saat ini 
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masih sering digunakan sebagai alat tes pengukuran fungsi kognitif (Andrean RL, 

2015). Komponen dalam Tes MoCA-Ina meliputi beberapa domain kognitif, yaitu: 

fungsi eksekutif, visuospasial, bahasa, atensi, orientasi, serta delayed recall. 

Penggunaan tes MoCA-Ina sendiri masih jarang digunakan untuk menguji 

peningkatan kemampuan otak meliputi fungsi kognitif pada kelompok usia dewasa 

muda yang di intervensi atau dipapari oleh brain training dalam bentuk game. Oleh 

karena itu hal tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti secara langsung 

lewat penelitian ini. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaruh Game brain training terhadap peningkatan fungsi 

kognitif diukur dengan MoCA-Ina pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh game 

brain training terhadap peningkatan fungsi kognitif yang diukur dengan MoCA-Ina 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui fungsi kognitif yang diukur dengan MoCA-Ina sebelum 

dilakukan Game brain training pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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b. Mengetahui fungsi kognitif yang diukur dengan MoCA-Ina setelah dilakukan 

Game brain training pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu 

bertambahnya pengetahuan tentang manfaat dari Game brain training terhadap 

peningkatan fungsi kognitif. 

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan solusi 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan otak meliputi fungsi kognitif 

dengan cara yang mudah dengan memainkan sebuah game. 

1.4.3 Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai manfaat game brain training terhadap peningkatan fungsi 

kognitif dan menguji keefektifan penggunaan tes Montreal Cognitive 

Assesment versi Indonesia (MoCA-Ina) sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur pada 

penelitian serupa selanjutnya. 

 


