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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Atensi (attention) atau perhatian adalah pemusatan pikiran dalam bentuk 

yang jernih terhadap sejumlah objek atau kelompok pikiran. Atensi mengacu 

pada proses yang menyeleksi informasi penting dari dunia sekeliling melalui 

pancaindera. Proses atensi dapat membantu kita dalam mengolah suatu 

informasi lebih cepat (Birda, Kamid, Rusdi, 2016). 

Atensi memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, 

Izzati, dan Rahmasari pada tahun 2013 di SMK Wachid Hasyim Surabaya, 

didapatkan perbedaan dalam proses pembelajaran. Pada penelitian tersebut, 

sampel yang diberikan intervensi barupa relaksasi atensi memiliki nilai 

akademik yang lebih baik daripada yang tidak diberikan intervensi. 

Atensi dapat dilatih dengan menggunakan brain training, hal tersebut 

dikarenakan atensi memiliki domain di otak bagian prefrontal. Brain training 

merupakan suatu rangkaian kegiatan dimana sampel diminta untuk mengikuti 

suatu instruksi dari pemeriksa selama dalam kurun waktu tertentu (Schmiedek, 

Lovden, Lindenberger, 2010). Dewasa ini banyak berbagai aplikasi penunjang 

metode brain training seperti Lumosity, Neuroscience, SharpBrains dan masih 

banyak lagi. Aplikasi yang sudah disebutkan sudah teruji dan terbukti dapat 

meningkatkan fungsi kognitif (Simons et all, 2016). 

Pengukuran keberhasilan suatu brain training dapat dilakukan dengan cara 

The Stroop Test. Sampel akan diminta untuk membacakan kata-kata yang 
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terdapat dalam papan kartu sesuai dengan instruksi. The Stroop Test dinilai 

akurat dalam menilai fungsi atensi karena The Stroop Test berfokus pada 

penilaian fungsi atensi dibandingkan tes fungsi kognitif yang lain. Pelaksanaan 

yang cukup mudah, juga merupakan acuan untuk menggunakan The Stroop 

Test (Scarpina, 2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdulrahman et al pada 2015 di King 

Khalid University Hospital, menunjukkan perbedaan hasil kognitif antara yang 

diintervensi dengan brain training dan yang tidak diberikan intervensi . Pada 

sampel yang diberikan intervensi brain training memiliki tingkat kesalahan 

yang lebih kecil pada saat dilakukan post test. Hal tersebut membuktikan 

bahwa brain training mampu meningkatkan fungsi kognitif (dalam aspek 

atensi). 

Remaja atau yang sedang mengalami fase sebagai mahasiswa, dinilai 

perkembangan kognitifnya berada pada masa puncak. Didasari pada hal 

tersebut, maka penelitian kali ini mengambil sampel mahasiswa. Mahasiswa 

yang diasah fungsi kognitifnya diharapkan mampu menjadi penerus bangsa, 

karena fungsi kognitif dapat membantu mahasiswa untuk beradaptasi pada 

jenjang berikutnya (Santrock, 2011). 

Mahasiswa yang akan diteliti adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan rentang umur 18-19 tahun yang 

pada umumnya sedang menmpuh perkuliahan semester 2 dan 4.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh brain training terhadap peningkatan atensi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh brain training terhadap atensi mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui nilai atensi pre dan post test pada kelompok terikat 

yang diberikan intervensi brain training 

2. Untuk mengetahui nilai atensi pre dan post test pada kelompok kontrol 

yang tidak diberikan intervensi brain training 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui pengaruh brain training terhadap tingkat atensi 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

1.4.2 Bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah metode dalam 

meningkatkan atensi 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang sejenis 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Masyarakat mampu memanfaatkan aplikasi LUMOSITY untuk 

meningkatkan fungsi atensi 


