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BAB 3 

KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 

 

  

Ket: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 

 : Berpengaruh 

Faktor yang mempengaruhi: 

- Usia 

- Nutrisi 

- Aktivitas fisik 

- Jenis kelamin 

- Psikososial  

- Riwayat penyakit 

- Riyawat pendidikan 

Plastisitas Otak 

Stimulasi otak 

Keterampilan neurokognitif 

Aktivitas instrinsik otak 

Plastisitas 

Sinaptik 

Plastisitas 

Neurogenesis 

Fungsional 

Kompensasi 

Fungsi Kognitif 

Brain training 
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bodies 
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Brain training diketahui dapat menstimulasi otak baik dalam keterampilan  

neurokognitif maupun aktivitas intrinsik otak. Keterampilan neurokognitif meliputi 

fungsi kognitif itu sendiri. Sedangkan aktivitas intrinsik otak meliputi plastisitas otak 

yang terbagi atas tiga bentuk utama yaitu fungsional kompensasi yang terjadi saat 

seseorang mengalami proses penuaan yang menyebabkan plastisitas otak menurun, 

lalu plastisitas neurogenesis yang terjadi ketika ada sel-sel saraf otak yang rusak 

maka akan terjadi proses regenerasi neuron baru, dan plastisitas sinaptik yang terjadi 

ketika otak terlibat dalam pembelajaran dan pengalaman baru sehingga terjadi 

interaksi baru pada sel-sel saraf di otak. Penelitian ini berfokus pada plastisitas 

sinaptik dikarenakan intervensi brain training merupakan suatu proses pembelajaran 

dan pengalaman baru yang akan menstimulasi otak untuk meningkatkan fungsi 

kognitif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif yaitu usia, nutrisi, 

jenis kelamin, psikososial, riwayat penyakit, dan riwayat pendidikan. Pada penelitian 

ini variabel yang diikutsertakan dalam kriteria sebagai subjek penelitian yaitu 

kelompok dewasa muda dengan rentang usia antara 18-22 tahun karena pada rentang 

usia tersebut fungsi otak masih mencapai puncak dan belum terjadi penurunan fungsi 

kognitif, nutrisi yang berimbang dapat mempengaruhi perkembangan sel-sel otak saat 

mempelajari hal baru sehingga subjek diminta untuk mengkonsumsi makanan yang 

optimal dan tidak melakukan suatu diet tertentu, perempuan dan laki-laki memiliki 

kemampuan otak yang berbeda seperti kemampuan memori verbal dan memori 

spasial sehingga keduanya dijadikan subjek penelitian, adanya gangguan psikologi 

seperti gangguan psikiatri atau tipe kepribadian cemas juga keadaan sosial seperti 

adanya masalah keluarga / akademis / finansial yang dihadapi oleh subjek akan 
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mempengaruhi fungsi kognitif sehingga subjek yang dipilih tidak memiliki masalah 

psikososial, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga akan mempengaruhi fungsi 

kognitif sehingga subjek diminta untuk tidak melakukan olahraga khusus 

(gym,zumba,dll) selama proses penelitian, penyakit vaskular menjadi faktor resiko 

terjadinya penurunan fungsi kognitif sehingga subjek tidak boleh memiliki riwayat 

penyakit vaskular. 

3.2 Hipotesis 

 Terdapat pengaruh game brain training terhadap peningkatan fungsi kognitif 

yang diukur dengan MoCA-Ina pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 


