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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Fungsi Kognitif 

2.1.1 Definisi Fungsi Kognitif 

 Fungsi kognitif menurut behavioral neurology, yaitu suatu proses dimana 

semua masukan sensoris meliputi rangsang taktil, visual dan auditorik akan diubah, 

diolah, disimpan dan digunakan untuk hubungan interneuron secara sempurna 

sehingga seseorang mampu melakukan penalaran terhadap masukan sensoris tersebut 

(Hamidah H, 2011). Sedangkan menurut Strub dkk, fungsi kognitif merupakan 

aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, belajar, mengingat dan menggunakan 

bahasa. Fungsi kognitif juga merupakan kemampuan atensi, memori, pemecahan 

masalah, pertimbangan, serta kemampuan eksekutif (merencanakan, menilai, 

mengawasi, dan melakukan evaluasi). (Sibarani RMH, 2014) 

2.1.2 Anatomi dan Fisiologi Fungsi Kognitif 

 Sistem saraf yang berperan dalam fungsi kognitif tentunya tidak berjalan 

sendiri-sendiri dalam menjalankan fungsinya melainkan merupakan suatu kesatuan 

yang di sebut sistem limbik. Sistem limbik sendiri terlibat dalam pengendalian emosi, 

perilaku, dorongan serta memori.  

Secara anatomi, seperti yang terlihat pada gambar 1, struktur limbik meliputi 

gyrus subcallosus, gyrus cinguli, dan gyrus parahippocampalis, formation 

hoppicampi, nucleus amygdala, corpus mammillare, dan nucleus anterior thalami. 

Adapun yang membentuk jaras-jaras penghubung dari sistem tersebut meliputi 
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alveus, fimbria, fornix, tractus mammillothalamicus, dan stria terminalis. (Snel 

RS,2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun struktur dari sistem limbik dengan perannya masing-masing yaitu: 

1. Amygdala, terlibat dalam pengaturan emosi dimana hemisfer kanan 

predominan terhadap keadaan tidak sadar serta hemisfer kiri predominan 

dalam keadaan sadar. 

2. Hipokampus, berperan dalam pembentukan memori jangka panjang dan 

proses pembelajaran (pemeliharaan kognitif). 

3. Girus parahipokampus, berperan dalam pembentuan memori spasial. 

4. Girus cinguli, berperan dalam pengaturan atensi sebagai salah satu domain 

dari fungsi kognitif. 

5. Forniks, berperan dalam pembelajaran dan memori. 

6. Hypothalamus, berperan mengatur perubahan memori baru menjadi memori 

jangka panjang. 

Gambar 1. Sistem Limbik 

Sumber: https://pt.slideshare.net/ananthatiger/the-kimbik-sistem 
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7. Thalamus, sebagai pusat pengaturan fungsi kognitif di otak. 

8. Mammillary bodies, berperan dalam pembentukan memori dan pembelajaran. 

9. Girus dentatus, berperan dalam memori baru. 

10. Korteks enthorinal, berperan dalam komponen asosiasi. 

Sedangkan lobus otak yang mempunyai peran dalam pengaturan fungsi kognitif 

meliputi: 

1. Lobus frontalis, berperan mengatur motorik, kepribadian, perilaku, bahasa, 

memori, orientasi spasial, belajar asosiatif, daya analisa dan sintesis. 

2. Lobus parietalis, berperan dalam fungsi membaca, persepsi, dan visuospasial. 

Lobus ini menerima stimuli sensorik dari berbagai modalitas seperti input 

visual, auditorik, dan taktil dari area asosiasi sekunder. 

3. Lobus temporalis, berperan dalam mengatur fungsi pendengaran, penglihatan, 

emosi, memori, dan kategorisasi benda-benda. (Chamidah AN, 2013) 

2.1.3 Domain Fungsi Kognitif 

 Berdasarkan modul Neurobehavior PERDOSSI tahun 2008, fungsi kognitif 

terdiri dari: 

1. Atensi 

Atensi adalah kemampuan untuk beraksi atau memperhatikan satu stimulus 

dengan mampu mengabaikan stimulus lain yang tidak dibutuhkan. Atensi merupakan 

hasil hubungan antara batang otak, aktivitas limbik, dan aktivitas korteks sehingga 

mampu untuk fokus pada stimulus spesifik dan mengabaikan stimulus lain yang tidak 

relevan. Konsentrasi merupakan kemampuan untuk mempertahankan atensi dalam 
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periode yang lebih lama. Kemampuan dalam mempertahankan atensi merupakan 

dasar sebelum melakukan pemeriksaan neurobehavior yang lebih kompleks.  

Aspek dari atensi sendiri terdiri dari: 

 Atensi selektif: kemampuan untuk menseleksi stimulus. 

 Mempertahankan atensi dan kesiagaan: kemampuan mempertahankan atensi 

dalam waktu tertentu. 

 Atensi terbagi: kemampuan untuk bereaksi terhadap berbagai stimulus dalam 

satu waktu. 

 Atensi alternative: mampu beralih dari satu situasi ke situasi lain. (Bahrudin 

M, 2011) 

Gangguan atensi dan konsentrasi sendiri berhubungan dengan kerusakan otak dan 

akan mempengaruhi fungsi kognitif lain seperti memori, bahasa, dan fungsi eksekutif. 

2. Bahasa 

Bahasa merupakan perangkat dasar komunikasi dan modalitas dasar yang 

membangun kemampuan fungsi kognitif. Jika terdapat gangguan bahasa, 

pemeriksaan kognitif seperti memori verbal dan fungsi eksekutif akan mengalami 

kesulitan atau tidak dapat dilakukan.  

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa fisiologi dari fungsi bahasa sendiri 

berasal dari identifikasi suara menjadi bahasa pada area pengenalan kata (inferior 

lobus parietal hemisfer dominan) selanjutnya terjadi pengenalan berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan hubungan antar simnol terjadi pada area Wernicke. Saat 

terjadi impuls visual, impuls tersebut akan masuk pada pusat visual primer lobus 
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oksipital kedua hemisfer dan berlanjut pada area asosiasi visual dimana terjadi 

pengenalan dan identifikasi simbol bahasa (dominan kearah identifikasi kata atau 

non-dominan yang menyilang ke hemisfer yang dominan melalui korpus kalosum). 

Setelah melalui area Wernicke, informasi tersebut akan diteruskan ke area Broca 

(area encoding motorik) lalu disalurkan ke area motorik primer hemisfer, untuk 

dikonversikan menjadi gerakan motorik (bicara). (Bahrudin M, 2011) 

 

Saat bersamaan, terjadi komunikasi antara area Broca dengan area motor 

suplementer pada medial girus frontal superior lalu masuk pada area motorik primer 

yang bertanggung jawab terhadap kelancaran konversi informasi di area motor primer 

jadi impuls yang memproduksi bicara (speech). (Bahrudin M, 2011) 

Terdapat enam modalitas bahasa yaitu: 

1. Bicara spontan 

Stimulasi 

auditif perifer 

Area auditif primer 

(girus Hiscl) pada 

kedua lobus 

temporalis 

Hemisfer 

dominan 

Sistem auditif 

Hemisfer non-

dominan 

Corpus 

calosum 

Area asosiasi auditif 

posterior lobus 

temporalis superior 

Pusat identifikasi 

kata area Wernicke 
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Pada pemeriksaan kelancaran berbicara, dapat dikatakan berbicara lancar 

apabila saat diberi pertanyaan langsung menjawab dengan lancar, spontan, tanpa 

tertegun untuk mencari kata yang diinginkan. 

2. Pemahaman (komprehensi) 

Pemahaman mengacu pada kemampuan untuk memahami sesuatu perkataan 

atau perintah, dibuktikan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perintah 

tersebut. 

3. Pengulangan 

Kemampuan seseorang untuk mengulangi suatu pernyataan atau kalimat yang 

diucapkan seseorang. Dilakukan pemeriksaan dengan cara menyuruh seseorang untuk 

mengulang, mulai dari kata yang sederhana (satu patah kata) sampai banyak kata 

(satu kalimat). Normalnya seseorang akan mengulang kalimat yang mengandung 19 

suku kata. Namun  apabila terjadi gangguan kemampuan pengulangan, kemungkinan 

kelainan patologis pada daerah peri-sylvian. (Bahrudin M, 2011) 

4. Penamaan 

Merujuk pada kemampuan seseorang untuk menamai suatu objek beserta 

bagian-bagiannya 

5. Membaca 

6. Menulis 

Gangguan dalam berbahasa sering disebut dengan Afasia yang dapat 

disebabkan karena adanya lesi otak fokal maupun difus. Afasia adalah gangguan 

berbahasa, baik berupa bahasa ekspresi (pemilihan kata) atau gangguan dalam bahasa 

reseptif (pengertian kata/kalimat). (Bahrudin M, 2011) 
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3. Memori 

Memori adalah sebuah status mental yang memungkinkan seseorang untuk 

menyimpan informasi yang akan dipanggil kembali dikemudian hari. Rentang waktu 

untuk memanggil kembali informasi tersebut bisa dilakukan dalam waktu singkat 

(hitungan detik) seperti pada pengulangan angka, atau dalam waktu yang telah lama 

(bertahun-tahun) seperti mengingat kembali pengalaman masa kanak-kanak. 

Struktur memori dapat dibedakan menjadi tiga sistem, yaitu: sistem ingatan 

sensori, dimana pada sistem ini akan tercatat informasi atau stimuli yang masuk 

melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, 

pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan 

melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan maka akan 

langsung dibuang atau terlupakan, namun bila seseorang memperhatikan dan 

menggap stimuli atau informasi tersebut penting maka informasi tersebut akan 

ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Sistem ingatan jangka pendek dapat 

menyimpan informasi atau stimuli selama kurang lebih 30 detik, dan hanya sekitar 

tujuh bongkahan informasi yang dapat disimpan dan diperlihara di sistem memori 

jangka pendek dalam suatu saat. (Bhinnety M, 2008) 

Setelah berada di sistem memori jangka pendek, informasi tersebut dapat 

ditransfer lagi dengan proses pengulangan ke sistem ingatan jangka panjang untuk 

disimpan, atau dapat juga informasi tersebut hilang/terlupakan karena tergantikan 

oleh tambahan informasi baru (displacement). (Bhinnety M, 2008) 
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Selanjutnya setelah berada di sistem memori jangka panjang, informasi tersebut 

dapat diperoleh kembali melalui strategi tertentu, atau informasi tersebut terlupakan 

karena adanya kekurangan dalam sistem penyimpanannya. (Bhinnety M, 2008) 

 

Fungsi memori terdiri dari proses penerimaan dan penyandian informasi, proses 

penyimpanan serta proses mengingat. Semua hal yang berpengaruh dalam ketiga 

proses tersebut akan mempengaruhi fungsi memori. Fungsi memori dibagi dalam tiga 

tingkatan tergantung pada lamanya rentang waktu antara stimulus dan pemanggilan 

kembali informasi yang telah tersimpan (recall), yaitu:  

1. Memori segera (immediate recall), rentang waktu antara stimulus dan recall 

hanya beberapa. Pada memori segera hanya dibutuhkan pemusatan perhatian 

agar dapat mengingat stimuli atau informasi yang diberikan (attention). 

2. Memori baru (recent memory) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat kejadian yang baru terjadi, kejadian sehari-hari (misalnya sarapan 

Sensory 

input 
attention 

Retrieval Sensory 

memory 

Long 

Term 

Memory 

Short 

Term 

Memory 
Storage 

Decay Retrieval failure Displacement  

Rehearsal 

Sumber: 

https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/7375/5742 

Gambar 3. Proses memori 
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pagi, tanggal dan waktu). Memori baru juga merupakan kemampuan untuk 

mengingat informasi dalam rentang waktu yang lebih lama yaitu beberapa 

menit, jam, bulan bahkan tahun. 

3. Memori lama (remote memory) adalah kemampuan mengumpulkan fakta 

atau kejadian yang terjadi bertahun-tahun bahkan seumur hidup. 

Gangguan memori merupakan salah satu gejala yang paling sering dikeluhkan 

oleh pasien. Adapun kelainan yang disebabkan oleh gangguan memori adalah 

amnesia. Amnesia sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu amnesia anterograd 

(ketidakmampuan mempelajari materi atau infomasi baru setelah terjadinya jejas 

pada otak), amnesia retrogard (ketidakmampuan mengingat materi atau kejadian yang 

ada sebelum terjadinya jejas pada otak), dan amnesia psikogenik (keadaan dimana 

amnesia hanya pada satu periode tertentu, tidak menunjukkan adanya defisit memori 

baru, dapat mempelajari materi atau informasi baru sewaktu periode amnesia dan 

setelah periode amnesia berlalu, dan tidak menderita defek pada memori jangka 

panjang serta pendek saat dilakukan tes memori) (Bahrudin M, 2013). Tidak semua 

gangguan memori merupakan gangguan organik. Faktor psikiatri terutama depresi 

dan anxietas dapat juga mempengaruhi fungsi memori. (Sibarani RMH, 2014) 

4. Visuospasial 

Kemampuan visuospasial adalah kemampuan konstruksional seperti menggambar 

atau meniru berbagai macam gambar (misalnya lingkaran atau kubus) dan juga 

menyusun balok-balok. Semua lobus berperan dalam kemampuan konstruksi, lobus 

parietal terutama hemisfer kanan ialah yang paling berperan dominan. 
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Menggambar jam sering digunakan untuk skrining kemampuan visuospasial dan 

fungsi eksekutif dimana keduanya berkaitan dengan gangguan di lobus frontal dan 

parietal. 

5. Fungsi eksekutif 

Fungsi eksekutif dari otak dapat didefinisikan sebagai suatu proses kompleks 

seseorang dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan baru. Proses ini meliputi 

kesadaran akan keberadaan suatu masalah, dapat mengevaluasi, menganalisa serta 

memecahkan atau mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. 

2.1.4 Faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif  

2.1.4.1 Usia 

Telah banyak penelitian yang menghubungkan faktor usia dengan penurunan 

fungsi kognitif. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh the COGITO 

study, yang menunjukkan hasil bahwa pada usia dewasa tua (65-80 tahun) seseorang 

akan lebih sulit untuk meningkatkan kemampuan kognisinya dibandingkan golongan 

usia dewasa muda (20-31 tahun). (Schmiedek F et al, 2010) 

 Seseorang dengan usia lanjut juga cenderung mengalami penurunan aktivitas 

fisik yang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Di usia lanjut juga 

diketahui lebih cepat terjadi penurunan fungsi dari belahan otak kanan dibandingkan 

dengan otak kiri, dimana keadaan tersebut membuat kelompok lanjut usia mengalami 

deficit memori atau daya ingat yang tentunya berhubungan dengan fungsi kognitif.  

(Nugroho W, 2008, Aini DN et al, 2016) 
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2.1.4.2 Aktifivitas Fisik 

 Aktivitas fisik yang dilakukan seseorang bisa saja berpengaruh terhadap 

fungsi kognitif. Seperti analisis sistematik review yang dilakukan oleh Carvalho A 

dkk, menunjukkan hasil dari 27 penelitiam, 26 diantaranya menunjukkan adanya 

positif korelasi antara aktivitas fisik dengan perubahan fungsi kognitif dan 1 

penelitian menunjukkan tidak ada kolerasi yang signifikan. (Carvalho A et al, 2014) 

 Penelitian lain menyatakan tingkat aktivitas fisik yang dibedakan dalam dua 

kelompok yaitu aktif dan tidak aktif menunjukkan hasil bahwa tingkat aktivitas fisik 

aktif memiliki fungsi kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang 

memiliki tingkat aktivitas tidak aktif. Hal ini menyimpulkan bahwa tingkat aktivitas 

yang rutin dan berkepanjangan mempunyai hubungan terhadap tingginya skor fungsi 

kognitif. Sebaliknya ketika seseorang mengalami penurunan aktivitas fisik dan 

intensitasnya akan mempercepat terjadinya penurunan fungsi kognitif. (Muzamil MS 

et al, 2014) 

 Aktivitas fisik tidak hanya berupa olahraga ataupun melakukan pekerjaan 

sehari-hari namun juga meliputi pelatihan otak atau brain training yang tentunya 

dapat meningkatkan beberapa domain dari fungsi kognitif seperti memori, atensi, 

konsentrasi, dan kemampuan bahasa. (Lilienthal L et al, 2013, Rueda MR et al, 2005, 

Loosli SV et al, 2012, Karbach J et al, 2014) 

2.1.4.3 Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap fungsi kognitif, khususnya pada 

memori seseorang. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ukuran amigdala dan 

thalamus yang dimiliki oleh pria lebih besar dibandingkan perempuan sedangkan 



16 
 

 
 

untuk ukuran hipokampus, perempuan memiliki ukuran yang lebih besar dibanding 

pria. Pada perempuan juga ditemukan jumlah reseptor estrogen di hipokampus dan 

androgen di amigdala yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini 

menyimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan cenderung memiliki kemampuan 

memori verbal yang lebih baik dan pria memiliki kemampuan memori spasial yang 

lebih baik. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa perempuan memiliki resiko 

lebih tinggi mengalami gangguan fungsi kognitif dikarenanakan adanya penurunan 

hormon estrogen saat mengalami menopause. (Rasyid IA et al, 2017, Qotifah I, 2017) 

2.1.4.4 Nutrisi 

 Nutrisi mempunyai pengaruh tersendiri dalam fungsi kognitif. Karena dengan 

nutrisi yang cukup dan berimbang, sel-sel otak akan menjadi lebih baik 

perkembangannya. Nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, mineral masing-masing 

mempunyai peran terhadap peningkatan fungsi kognitif seseorang (nutrialhealth, 

2014). Seseorang yang sedang menjalani diet tentunya harus memperhatikan asupan 

nutrisi yang ia konsumsi setiap hari agar tidak terjadi penurunan fungsi kognitif 

dikarenakan sel-sel otak yang kekurangan nutrisi untuk berkembang. 

2.1.4.5 Riwayat Penyakit 

 Riwayat penyakit yang diderita seseorang tentunya mempunyai pengaruh 

terhadap fungsi kognitif. Seperti pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (DMT2) 

memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap gangguan kognitif. Hal ini juga berkaitan 

dengan adanya penyakit gangguan vaskular (Umegaki H, 2014). Faktor resiko dari 

gangguan vaskular lainnya seperti obesitas, merokok, hipertensi juga meningkatkan 

penurunan kognitif (Baumgart M et al, 2015). Kelompok usia muda (18-30 tahun) 
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dengan adanya gangguan vaskular juga menjadi salah satu faktof resiko penurunan 

fungsi kognitif. (Yaffe K et al, 2014) 

 Adanya kelainan otak atau trauma otak juga menjadi salah satu penyebab 

terjadi penurunan fungsi kognitif, baik pada kelompok usia dewasa muda maupun 

dewasa tua. Paparan stres jangka panjang juga diyakini sebagai salah satu penyebab 

terjadi penurunan fungsi kognitif dikarenakan stres berhubungan dengan penurunan 

volume hipokampus dan region orbito-frontal otak yang juga akan meningkatkan 

apoptosis neuron. (Nieoullon A, 2011, Bath KG et al, 2013) 

2.1.4.6 Riwayat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan seseorang mempunyai pengaruh terhadap fungsi kognitif 

dikarenakan selama menjalani proses pendidikan, tentunya seseorang mempelajari 

hal baru yang menyebabkan terbentuknya ingatan baru yang masuk pada hipokampus 

dan menyebabkan tersimpannya informasi atau pembelajaran baru tersebut sebagai 

memori jangka panjang yang akhirnya akan permanen disimpan oleh otak. (Guyton, 

2008, Rasyid IA, 2017) 

2.2 Brain training 

 Brain training merupakan latihan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

melatih keterampilan kognitif otak agar terjadi peningkatan dari kemampuan otak dan 

keterampilan neurokognitif tertentu. Target dari peningkatan kemampuan otak setelah 

melakukan brain training meliputi peningkatan atensi, memori, pemikiran, 

pengambilan keputusan dan pertimbangan. Melakukan spesifik brain training juga 

akan menunjukkan hasil yang positif terhadap aktivitas intrinsik otak saat istirahat 

yang dapat merangsang mekanisme plastisitas otak. (Chapman SB et al, 2015) 
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 Dewasa ini telah banyak bermuncul software yang telah menyajikan brain 

training dalam serangkaian permainan sederhana untuk memudahkan seseorang 

melakukan brain training. Setiap brain training software mempunyai pelatihannya 

masing-masing yang disesuaikan dengan tiap aspek tertentu. Seperti contohnya saat 

ingin meningkatkan aspek memori, penggunannya diminta untuk mengingat pola atau 

lokasi tertentu bahkan mengingat urutan suatu benda dan gerakan. 

 Salah satu contoh dari brain training software yang telah banyak digunakan 

oleh masyarakat serta mempunyai aspek-aspek yang lengkap untuk meningkatkan 

fungsi kognitif adalah NeuronationTM. Sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prof. Dr. Tilo Strobach pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa 

NeuronationTM memiliki pengaruh terhadap peningkatan memori. (Strobach T et al, 

2017) 

 Brain training yang ada di dalam aplikasi NeuronationTM  menyajikan 

beragam permainan sederhana yang ditujukan untuk melatih fungsi kognitif seperti 

mengingat sebuah gambar atau pola, membentuk beberapa huruf menjadi sebuah 

kata, mengenali pola yang kompleks, mencari benda dengan cepat dalam satu lapang 

pandang, melacak objek bergerak, mengingat urutan objek dan gerakan. 

(Neuronation, 2018) 

2.2.1 Plastisitas Otak 

Plastisitas otak merupakan kemampuan sistem saraf pusat (otak) untuk 

beradaptasi atau berubah setelah ada pengaruh atau stimulasi lingkungan. Plastisitas 

merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi 

terhadap kebutuhan fungsional. Plastisitas sistem saraf didasari oleh sebuah proses 
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yang disebut „synaptic reorganization‟ (reorganisasi sinaptik) (Heryati E, 2013). 

Terdapat tiga bentuk utama dari plastisitas otak yaitu: 

1. Plastisitas sinaptik, terjadi ketika otak terlibat dalam pembelajaran dan 

pengalaman baru, dimana akan terjadi interaksi baru pada hubungan sel-sel 

saraf di otak. 

2. Plastisitas neurogenesis, proses regenerasi neuron baru di dalam otak, dimana 

sel induk dapat mengalami ploriferasi dan berkembang menjadi sel piramidal 

dan sel yang akan berkembang menjadi sel-sel dewasa yang memiliki akson 

dan dendrit. Setelah itu sel-sel saraf baru akan bermigrasi ke sejumlah daerah 

di otak untuk merehabilitasi sel-sel yang telah rusak atau mati. 

3. Fungsional kompensasi, terjadi pada saat seseorang mengalami proses 

penuaan yang menyebabkan plastisitas otak menurun. (braintumorindonesia, 

2017) 

Berdasarkan konsep dari plastisitas, dapat disimpulkan apabila terjadi 

kerusakan otak, kemungkinan akan terjadi proses recovery (pemulihan). Adapun 

model proses pemulihan fungsi otak meliputi Model Equepotensialitas (aksi dari 

bagian otak dalam sistem tersebut yang tidak mengalami kerusakan), Vicarious 

Functioning (kehilangan fungsi otak setelah injury dan fungsi tersebut diambil alih 

oleh area lain dari otak), Denervation Supersensitivity (sisa serabut saraf menjadi 

lebih sensitif terhadap neurotransmitter dan jaras saraf aktif sehingga fungsinya dapat 

kembali). (Heryati E, 2013) 

 Faktor yang menunjang plastisitas otak meliputi stimulasi dari lingkungan, 

stimulasi yang dilakukan berulang (sering), durasi yang tepat, motivasi, dan 
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konsistensi. Sedangkan faktor yang dapat membatasi plastisitas otak meliputi 

pengaruh dari lingkungan prenatal (faktor-faktor yang memperngaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan otak janin) dan periode kritis selama postnatal yang biasa 

dihubungkan dengan istilah „jendela peluang‟ atau periode dimana otak memerlukan 

jenis-jenis masukan (stimulasi) tertentu untuk menghasilkan atau menstabilkan 

struktur yang bertahan lama. (Aini DN et al,  2016)  

2.2.2 Pengaruh brain training terhadap Fungsi Kognitif 

 Sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang brain training dan plastisitas 

otak, tentunya menunjukkan adanya pengaruh brain training terhadap perubahan 

fungsi kognitif sebagai hasil dari adaptasi terhadap stimulasi yang dipaparkan pada 

otak (plastisitas otak). 

 Beberapa penelitian telah menunjukkan hasil bahwa brain training dapat 

meningkatkan kerja otak, terutama pada fungsi kognitif. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dr Sherry Willis, seorang Profesor dari University of Texas, 

menyatakan bahwa seseorang menjadi lebih efisien dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari yang lebih kompleks setelah melakukan brain training. Professor yang 

berasal dari university Institute of Geriatrie de Montreal, Dr. Sylvie Belleville, juga 

menyatakan bahwa brain training dapat meningkatkan kemampuan memori 

seseorang dengan MCI. (Willis SL et al, 2006, Belleville S, 2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh the COGITO study, memisahkan dua 

kelompok usia yaitu dewasa muda (20-31 tahun) dan dewasa tua (65-80 tahun) yang 

diberikan brain training selama 1 jam tiap 2 hingga 3 hari dengan total 100 sesi. 

Setiap 1 sesi single training terdiri dari 12 latihan yang terdiri dari 6 latihan untuk 
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pemahaman dan kecepatan, 3 latihan untuk working memory, 3 latihan untuk 

pengulangan informasi. Dilakukan penyesuaian latihan brain training pada awal 

penelitian untuk menyesuaikan kinerja masing-masing kelompok usia yang 

sebagaimana ditunjukkan oleh pre-test yang diberikan. (Schmiedek F et al, 2010) 

 Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang signifikan, dimana terjadi 

peningkatan kemampuan kognitif, terutama pada working memory. Hasil penelitian 

tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kognitif intervensi yang diberikan lebih 

awal pada masa dewasa muda (20-31 tahun) lebih baik dibandingkan intervensi pada 

dewasa tua (65-80 tahun), hal tersebut juga didukung oleh gagasan bahwa plastisitas 

otak akan menurun pada usia lanjut. (Brehmer Y et al, 2015) 

 Hal yang paling penting diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam 

melakukan brain training adalah: 

 Personalized, dimana yang dimaksud adalah latihan otak harus 

disesuaikan dengan kemampuan tiap individu, tidak boleh terlalu 

gampang atau terlalu sulit. 

 Goal Orientated, latihan harus menyesuaikan secara spesifik target 

dari fungsi otak yang ingin dikembangkan. 

 Motivation, konsistensi dan motivasi dalam melakukan brain training 

tentunya harus dioptimalkan agar pelatihan tersebut berhasil. 

 Varying the training, setiap kali berlatih tentunya harus ada 

peningkatan dari level kesulitan yang dihadapi karena setiap diberikan 

latihan, otak akan terus berkembang diluar faktor resiko yang ada. 

(Neuronation, 2018) 
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2.3 Montreal Cognitive Assesment (MoCA) 

Montreal Conigitive Assesment (MoCA) merupakan pemeriksaan skrining 

untuk menilai defisit kognitif. Tes MoCA berguna untuk mendeteksi penurunan 

kognitif ringan dalam berbagai kondisi meliputi penyakit Alzheimer, Vaskular 

Cognitive Impairment, penyakit Parkinson, Lewy Body, Fronto-temporal dementia, 

multiple sclerosis, Huntington disease, tumor otak, ALS, sleep apnea, gagal jantung, 

penyalahgunaan zat, skizofrenia, HIV, dan trauma kepala. (Nasreddine Z, 2018) 

2.3.1 Sejarah uji validitas Montreal Cognitive Assesment (MoCA) 

 Tes MoCA pertama kali diciptakan oleh seorang spesialis neurologi dari 

University of Shaerbrooke, Quebec yang kemudian menyelesaikan penelitianya 

dalam bidang Cognitive Neurology / Neurobehavior di Universitas California, Los 

Angeles bernama Ziad Nasreddine pada tahun 1996. Sejak tahun 1992 hingga 2000, 

tes MoCA telah melewati banyak versi dan penyesuaian sampai tervalidasi pertama 

kalinya di tahun 2000 setelah didapatkan hasil penelitian yang sangat bagus terhadap 

beberapa kelompok subjek yang dirujuk ke klinik memori dan telah diklasifikasikan 

mengalami gangguan kognitif berdasarkan penilaian standar emas neuropsikologis.  

Pada tahun 2003, setelah menganalisis hasil penelitian di tahun 2000, 

beberapa element dari tes MoCA lebih di optimalkan dan studi validasi terbaru pada 

tes tersebut akhirnya selesai di tahun 2003 hingga 2004. Sejak tervalidasi, mulai 

banyak bermunculan penelitian oleh para ahli di seluruh dunia yang menerjemahkan, 

menyesuaikan, dan memvalidasi tes MoCA dalam berbagai perbedaan linguistik, 

budaya, dan pendidikan di Negara masing-masing. (Nasreddine Z, 2018) 
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Pada tahun 2009, Husein dan kawan-kawan juga telah melakukan uji validitas 

serta reliabilitas terhadap instrument MoCA dalam bahasa Indonesia yang bertujuan 

untuk menyesuaikan penerapan tes tersebut pada masyarakat Indonesia. Uji validitas 

tes MoCA-Ina ini dilakukan dengan menggunakan metode transcultural World Health 

Organization (WHO) dan uji reliabilitas test-retest dilakukan dengan statistik K 

(Kappa) (Husein N et al, 2010).  

Spesifitas tes MoCA untuk mengeksklusi control normal cukup baik yaitu 

87% dan sensitivitas dari tes MoCA telah diperkirakan sangat baik yaitu 90% untuk 

mendeteksi gangguan kognitif ringan seperti yang terlihat pada tabel 1, dan jauh lebih 

sensitif daripada tes MMSE. (Husein N et al, 2010)  

2.3.2 Perbedaan antara tes Montreal Cognitive Assesment (MoCA) dan Mini Mental 

State Examination (MMSE) 

 Tes neuropsikologis adalah standar emas untuk menilai beberapa penyakit 

dalam dunia neurologi seperti demensia, Alzheimer, dan juga gangguan kognitif. 

Mini Mental State Examination (MMSE) adalah tes skrining yang paling sering 

digunakan untuk menilai gangguan kognitif, dikarenakan kemudahannya namun tidak 

begitu sensitif karena dipengaruhi oleh usia, status ekonomi dan tingkat pendidikan. 

Tabel 1. Sensitivity & Specificity (%) MoCA vs MMSE 

Cut-off ≥ 26 < 26 < 26 

Group 

(n) 

Normal Controls (90) Mild Cognitive 

Impairment (94) 

Alzheimer disease 

(93) 

MoCA 87 90 100 

MMSE 100 18 78 
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Terutama pada penilaian kemampuan bahasa dan memori yang ditemukan tidak 

sensitif untuk mendeteksi gangguan kognitif ringan. Kemampuan  kognitif yang 

diukur oleh MMSE bervariasi dalam populasi normal berdasarkan usia dan 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) telah dikembangkan sebagai alat 

skrining kognitif untuk mendeteksi gangguan kognitif ringan sampai sedang. Tes 

MoCA telah ditemukan memiliki sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi 

dibandingkan MMSE seperti pada grafik yang ditunjukkan pada gambar 4. MoCA 

menilai beberapa domain kognitif termasuk fungsi eksekutif, fungsi visuospatial, 

memori, bahasa, atensi dan konsentrasi serta perhitungan dan orientasi. 

Temuan ini mencerminkan bahwa MoCA-Ina menjadi sebuah tes yang lebih 

menantang dan mencakup fungsi eksekutif, bahasa dengan tingkat yang lebih tinggi 

dan pemrosesan visuospasial kompleks yang memungkinkan untuk mendeteksi 

Gambar 4. Grafik MoCA vs MMSE 
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adanya kerusakan ringan pada domain fungsi kognitif tertentu, jika dibandingkan 

dengan MMSE. Tes MMSE memiliki efek “ceiling” dan “floor” yang dapat diartikan 

bahwa skor 30 pada tes MMSE tidak selalu berarti fungsi kognitif normal dan skor 

nol tidak berarti tidak adanya gangguan kognitif. Tes MMSE juga tidak mengandung 

banyak kapasitas untuk menguji fungsi frontal / eksekutif atau visuospasial. Salah 

satu contoh seperti tugas membuat pentagon dari MMSE hanya mengharuskan pasien 

untuk menyalin gambar namun tidak menilai keterampilan perencanaan. (Woodford 

HJ et al, 2007) 

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang telah 

membandingkan MMSE dan MoCA sebagai alat skrining kognitif dalam 

membedakan demensia dari MCI dan penurunan kognitif karena penuaan. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Roalf dkk pada 321 pasien Alzheimer, 126 MCI dan 

140 pasien sehat menemukan bahwa MoCA lebih unggul dari MMSE sebagai alat 

penilaian global, terutama dalam membedakan tahap awal penurunan kognitif (Roalf 

DR et al, 2013). Dengan skor cut-off 26, MMSE memiliki sensitivitas 17% untuk 

mendeteksi subjek dengan MCI, sedangkan MoCA mendeteksi 83% (Smith T, 2007). 

MoCA menunjukkan sensitivitas yang tinggi (0,94) dibandingkan dengan MMSE 

(0,66) dalam mendeteksi gangguan kognitif pasca stroke. (Godefroy O et al, 2011) 

Studi yang dilakukan oleh Rambe AS dkk juga menemukan perbedaan skor 

MMSE berdasarkan tingkat pendidikan, sedangkan MoCA-Ina tidak menenjukkan 

perbedaan yang signifikan. Temuan tersebut juga dapat mendukung keunggulan 

MoCA-Ina daripada MMSE. Tes MoCA juga telah ditemukan lebih unggul daripada 
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MMSE dalam menilai kerusakan kognitif dalam beberapa kondisi lain. Wong dkk 

membawa prospektif lain pada studi akurasi servational dan diagnostic pada penderita 

aneurysmal subarachnoid hemorraghe, tes MoCA dan MMSE diberikan 2-4 minggu 

dan 1 tahun setelah ictus. Mereka menemukan bahwa kedua alat tersebut berhasil 

membedakan antara pasien dengan dan tanpa gangguan kognitif, namun pada 1 tahun 

pasca-ictus, MoCA menunjukkan hasil yang lebih tinggi untuk mendeteksi gangguan 

kognitif daripada MMSE (Wong GK, 2013). Tes MoCA juga ditemukan lebih sensitif 

daripada MMSE dalam menguji status kognitif pada populasi yang mengidap 

epilepsy dengan monoterapi fenitoin. (Nathami R et al, 2015) 

2.3.3 Domain tes Montreal Cognitive Assesment versi Indonesia (MoCA-Ina)  

Penilaian domain kognitif pada tes MoCA meliputi perhatian dan konsentrasi, fungsi 

eksekutif, memori, bahasa, keterampilan visuoconstruction, pemikirian konseptual, 

perhitungan, dan orientasi. Waktu yang diperlukan untuk melakukan tes MoCA 

adalah sekitar 10 menit dengan total skor 30 poin yang akan di ujikan dengan 

penilaian meliputi: 

a. Fungsi Eksekutif : dinilai dengan trail-making (1 poin), 

phonemic fluency test (1 poin), dan two item verbal abstraction 

(1 poin). 

b. Visuospasial : dinilai dengan clock drawing test (3 poin) dan 

menggambarkan kubus 3 demensi (1 poin). 
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c. Bahasa : menyebutkan 3 nama binatang (singa, unta, badak ; 3 

poin), mengulang 2 kalimat (2 poin), kelancaran berbahasa (1 

poin). 

d. Delayed recall : menyebutkan 5 kata (5 poin), menyebutkan 

kembali setelah 5 menit (5 poin). 

e. Atensi : menilai kewaspadaan (1 poin), mengurangi berurutan 

(3 poin), digit fordward and backward (masing-masing 1 poin). 

f. Abstraksi : menilai kesamaan suatu benda (2 poin). 

g. Orientasi : menilai menyebutkan tanggal, bulan, tahun, hari, 

tempat dan kota (masing-masing 1 poin). 

 


