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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Brain Training 

Brain Training merupakan suatu proses yang komprehensif dengan tujuan 

meningkatkan fungsi kognitif otak seseorang melalui beberapa intervensi atau 

tindakan (Tang dan Posner, 2014). Parameter yang digunakan dalam proses 

brain training meliputi, kecepatan dalam berpikir, mengambil keputusan atau 

suatu alasan, dan memperkirakan suatu pola. Selain untuk mengukur 

kemampuan kognitif seseorang, parameter-parameter tersebut juga berfungsi 

menentukan bagaimana akademik dan karir seseorang kedepannya (Simons et 

al, 2016) 

Data yang ditunjukkan pada tahun 2014 oleh David dan Gelfeld (Simons 

et al, 2016) setelah melakukan survey pada 1200 remaja dengan usia di atas 18 

tahun menunjukkan 50% merasakan dampak lain dari bermain console, yaitu 

meningkatnya kognitif mereka dengan pernyataan seperti bisa berpikir lebih 

cepat atau mengambil keputusan lebih cepat, meningkatkan atensi, dan 

menghindari hilangnya ingatan. Apabila kita telaah lebih lanjut, usia remaja 

yang seharusnya sudah mengalami masa puncak dalam kognitif bisa kita 

tingkatkan lagi dengan menggunakan metode brain training ini apabila tepat 

dalam penggunaan dan dilakukan pengukuran secara teratur (Nouchi, 2012). 

 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan apakah brain 

training mampu meningkat kan fungsi atensi atau tidak, salah satunya telah 

dilakukan oleh Abdulrahman et al pada 2015 di King Khalid University 

Hospital. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesalahan dalam hasil 
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post test yang dilakukan. Salah satu data menunjukkan penurunan kesalahan 

dari pre test dengan perhitungan 599.6±164.2 menjadi 512.2±156.7 setelah 

dilakukan post test. Hal tersebut membuktikan bahwa brain training mampu 

meningkatkan fungsi kognitif (dalam aspek atensi). Penelitian yang dilakukan 

oleh McLaughlin et al tahun 2018 juga membuktikan bahwa sampel yang 

diberi intervensi brain training berupa Nintendo DS, menunjukkan 

peningkatan sebanyak 79%. 

 Brain training merupakan suatu kegiatan komprehensif yang bertujuan 

untuk melatih aktifitas otak. Aktifitas otak yang meningkat akan memengaruhi 

dan meningkatkan fungsi atensi seseorang. Dengan menggunakan brain 

training, sampel akan terlatih fungsi fungsi atensi yang dimiliki mulai dari 

orienting (pemilah informasi), alerting (mempertahankan stimuli) dan 

executive (pengontrol respons). Salah satu aplikasi brain training yaitu 

Lumosity menyediakan pelatihan untuk aspek aspek tersebut (Lumosity,2014). 

 Aplikasi brain training tidak hanya terpaku dengan LUMOSITY, 

Neuroscience juga menjadi alternatif untuk brain training. Aktivitas seperti 

bermain sudoku, membaca puisi dan bermain catur dapat meningkatkan dan 

melatih fungsi kognitif. Meditasi seperti yoga juga dapat meningkatkan fungsi 

kognitif. Inti dari brain training itu sendiri adalah kegiatan yang mampu 

mendorong atau menstimulus kinerja otak sehingga dapat meningkatkan fungsi 

otak (Fernandez dan Goldberg, 2009). 

 Peningkatan fungsi atensi pada otak didukung oleh proses neuroplastisitas. 

Neuroplastisitas memiliki arti bahwa otak dapat berubah bentuk sesuai dengan 

kondisi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam segi neuron 
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sebagai penghantar impuls, neuron yang saling berdekatan akan menyalurkan 

impuls lebih cepat. Fenomena ini bisa ditemui dari orang yang dilatih fungsi 

otaknya (Muizzuddin, 2015). 

 Neuroplastisitas dipengaruhi oleh spreading, sprouting, dan extention. 

Spreading memiliki peran dalam perkembangan terminal axon, sprouting 

memiliki peran dalam mengatur jumlah terminal axon, dan extention mengatur 

terminasi neuron afferen. Neuroplastisitas memiliki dua fungsi utama, yaitu 

structural dan functional. Structural berperan dalam merubah kekuatan, ikatan 

ataupun titik temu antar neuron dan functional berperan dalam pemrosesan 

suatu rangsangan (Demarin, Morovic, Bene, 2014). 

2.2 Atensi 

2.2.1 Definisi Atensi 

Perhatian (Attention) merupakan pemusatan aktivitas mental yang 

membuat kita mengambil suatu informasi dari beberapa informasi yang masuk 

secara bersamaan. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun 

proses kognitif lainnya (Watzl, 2011). Proses atensi membantu efisiensi 

penggunaan sumberdaya mental yang terbatas yang kemudian akan membantu 

kecepatan reaksi terhadap rangsang tertentu (Damawati dan Yanti, 2013). 

The Orienting Attention Network diperantarai oleh acethylcoline dan 

memiliki peran untuk memilah informasi yang akan kita terima. The Executive 

Attention Network memiliki peran untuk mengontrol respons ataupun 

menyelesaikan konflik, The Executive Attention Network diperantarai oleh 

dopamine dan serotonin. The Alerting Attention Network memiliki peran untuk 

memertahankan stimuli/rangsangan yang telah diterima, The Alerting Attention 
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Network diperantarai norepinephrine. Ketiga sistem tersebut merupakan fungsi 

utama dari atensi (Rosario, Joan, Lina, 2015). 

Pada proses terjadinya atensi untuk menyaring informasi, sebenarnya 

memerlukan beberapa komponen sehingga informasi dapat kita saring dan kita 

simpan baik jangka panjanga ataupun jangka pendek. Menurut Atkinson dan 

Shiffrin 1968 (Santrock, 2011) proses atensi melibatkan 3 tahap yaitu sekuensi 

tahap input sensoris ke memori sensoris. Melalui proses atensi, informasi 

pindah dan berada disana selama 30 detik atau kurang, kecuali diulang ulang 

(latihan). Kemudian informasi masuk ke memori jangka panjang dan disinilah 

informasi dapat diambil kembali. 

 

(Posner, 2007) 

Gambar 1. Struktur anatomi yang berkaitan dengan aspek atensi.  

2.2.2 Jenis Atensi 

2.2.2.1 Divided attention 

Divided attention merupakan salah satu bentuk pemusatan aktivitas mental 

pada dua atau lebih kegiatan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pada 
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banyak kasus, keakuratan dari hasil kegiatan akan menurun terutama jika 

kegiatan itu menantang atau membutuhkan atensi yang lebih. Dalam kehidupan 

sehari-hari perhatian yang terbagi (divided attention) banyak dijumpai, 

misalnya saja ketika berjalan terkadang disertai dengan aktivitas mengetik sms, 

aktivitas makan disertai dengan membaca, saat belajar (membaca buku) 

disertai dengan mendengarkan musik dan lain-lain. Untuk orang yang belum 

terbiasa membagi perhatiannya, maka akan menimbulkan efek yang kurang 

baik namun jika sudah terbiasa atau terlatih tidak akan menimbulkan efek yang 

buruk (Salo dan Emma, 2017). 

2.2.2.2 Selective attention 

Selective attention berhubungan erat dengan atensi yang terbagi (divided 

attention). Jika seseorang mendapatkan dua tugas atau lebih dalam waktu yang 

sama (divided attention) maka untuk mendapatkan hasil yang optimal orang 

tesebut harus melakukan perhatian yang terpilih (selective attention) sesuai 

dengan prioritas kegiatan tersebut. Pada perhatian yang terpilih (selective 

attention) seseorang akan menfokuskan perhatian pada salah satu kegiatan dan 

mengabaikan kegiatan atau informasi lainnya yang kurang berhubungan 

dengan kegiatannya (Headway Brain Injury Services & Support, 2016). 

2.2.2.3 Sustained attention 

Sustained attention merupakan suatu kondisi dimana kita dituntut untuk 

fokus pada satu stimulus yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Tipe 

atensi ini penting bagi penerima stimulus supaya tidak kehilangan stimulus 

yang diberikan. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada saat macet di jalan raya, 
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kasir yang memeriksa barang belanjaan pengunjung pada swalayan, dan 

karyawan pabrik yang menggunakan mesin (Oliveira et al, 2012). 

2.2.2.4 Alternating attention 

Jenis atensi ini terjadi saat kita berpindah fokus dari satu stimulus ke 

stimulus yang baru datang dan kita kembali ke stimulus awal ketika tugas di 

stimulus yang baru datang telah selesai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari 

adalah saat kita sedang menulis sesuatu dan ada panggilan yang masuk ke 

handphone kita, kita akan menerima panggilan tersebut dan kembali menulis 

apabila telah selesai menerima telepon (Zanto dan Gazzaley, 2014). 

2.2.3 Faktor yang memengaruhi atensi 

Atensi juga dipengaruhi beberapa faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari informasi atau stimulus 

yang datang, biasanya faktor eksternal berkaitan dengan ketertarikan kita untuk 

menerima informasi tersebut atau tidak. Suatu hal yang baru, perulangan suatu 

hal, dan objek yang bergerak merupakan faktor eksternal yang dapat memikat 

perhatian dan meningkatkan atensi. Faktor biologis dan sosiopsikologis 

merupakan faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat atensi (Ziv 

et al, 2012). 

2.2.3.1 Usia 

Semakin tua seseorang maka kemungkinan terjadinya penurunan anatomik 

dan fungsional organ meningkat. Berat otak akan menurun sekitar 10% pada 

usia antara 30-70 tahun dan meningen akan menebal. Panca indera pun 

mengalami degenerasi fungsional. Oleh karena itu, fungsi kognitif, termasuk 

atensi, akan menurun seiring bertambahnya usia (Liu et al, 2013) 
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2.2.3.2 Jenis kelamin 

Liu et al (2013) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara perempuan dan laki-laki pada aspek orienting sebagai pemilah 

informasi, dengan perempuan memiliki skor yang lebih tinggi daripada laki-

laki. Aspek alerting yang memiliki fungsi untuk memertahankan stimuli dan 

aspek executive sebagai pengontrol respons tidak memiliki perbedaan. 

2.2.3.3 Kebutuhan biologis 

Penelitian yang dilakukan oleh Krecar, Kolega, dan Kunac pada tahun 

2014 menunjukkan bahwa sampel yang terhidrasi memiliki atensi yang lebih 

baik daripada yang tidak. Rasa lapar juga memengaruhi atensi seseorang, orang 

yang cenderung lapar akan terganggu atensinya (Piech, Pastorino, Hald, 2010). 

2.2.3.4 Aktivitas fisik 

Semakin tinggi frekuensi aktivitas fisik yang dilakukan, maka semakin 

baik fungsi atensi yang dimiliki. Hal tersebut senada dengan penelitian yang 

dilakukan Harris et al pada tahun 2018, penelitian tersebut membuktikan 

bahwa anak yang ditingkatkan aktivitas fisiknya memiliki nilai atensi yang 

lebih tinggi daripada yang tidak ditingkatkan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik 

yang dimaksud adalah kegiatan yang biasa dilakukan sehari hari seperti senam 

aerobik, bersepeda santai, berjalan kaki, duduk yang dilakukan dalam kurun 

waktu 7 hari terakhir. 

2.2.3.5 Gangguan psikiatri 

Merupakan sindroma atau pola perilaku, atau psikolog seseorang, yang 

secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu 

gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/disability) di dalam satu 
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atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Hal tersebut termasuk disfungsi 

dalam perilaku, psikolog, atau biologik (Maslim, 2013). Delirium merupakan 

salah satu contoh gangguan psikiatri yang kompleks dan fluktuatif. Delirium 

memengaruhi kesadaran dan fungsi kognitif yang mungkin diikuti oleh 

peningkatan aktivitas psikomotor (The Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2016).  

2.2.3.6 Gangguan otak 

Fungsi atensi memiliki domain di otak, apabila otak terganggu maka 

fungsi atensi juga terganggu. Beberapa gangguan otak seperti ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Cerebral Palsy dan cidera otak 

akan mengganggu fungsi kognitif. ADHD merupakan suatu gangguan yang 

menyebabkan seseorang mengalami kurangnya memertahankan perhatian, 

kurangnya koordinasi, dan buruknya kendali atas diri sendiri yang bisa dimulai 

dari anak-anak hingga remaja (National Institute of Mental Health, 2016). 

Cerebral palsy merupakan gangguan yang mengakibatkan seseorang tidak 

dapat memertahankan posisi tubuh dan bisa mengganggu fungsi kognitif 

seseorang, cerebral palsy umumnya terjadi pada masa pertumbuhan (New 

South Wales Goverment, 2017). 

2.3 Definisi The Stroop Test 

Stroop test merupakan suatu tugas kognitif yang pertama kali diciptakan 

oleh James R Stroop pada tahun 1935. Secara umum, orang akan merespon 

(menyebutkan warna tinta yang digunakan) lebih cepat bagian A daripada 

bagian B karena warna tinta yang digunakan pada bagian B tidak sama dengan 

nama kata yang tertulis sehingga membutuhkan fokus perhatian yang optimal. 
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Stroop test ini juga digunakan dalam psikologi klinis yang disebut dengan The 

Emotional Stroop Task, dimana orang diminta untuk menyebutkan warna tinta 

pada kata yang berkaitan dengan kemungkinan gangguan psikologis (Federica, 

2017).   

Tujuan utama dari stroop test adalah membaca warna dasar dari kata yang 

tertera dan bukan menyebutkan kata yang tertera, contohnya ketika ada tulisan 

hijau dengan warna kata merah maka seharusnya yang terucap adalah kata 

merah. Kata yang tercetak dan warna kata yang berbeda dapat menimbulkan 

suatu stimulus yang kompleks dan merupakan suatu kesulitan tersendiri. 

Fenomena tersebut bisa terjadi karena kita terbiasa untuk mengucapkan apa 

yang kita lihat secara spontan sehingga ketika kita diminta menyebutkan warna 

dasar dari kata yang muncul, hasil yang keluar adalah kita menyebutkan kata 

yang kita baca dan bukan warna dasar dari kata tersebut. (Matlin, 2009).  

Metode yang sering digunakan pada praktik lapangan adalah 

menggunakan kata dan warna yang berbeda, karena metode tersebut dirasa 

mudah dan dapat dipahami maksud dari tes tersebut. Pemeriksa perlu 

menyediakan satu sampai dua kertas yang dapat memuat 12 kata dengan 

ukuran yang sama tetapi dengan warna yang berbeda. Jurnal yang lain juga 

menyebutkan bahwa kata yang ditampilkan tidak selalu kata baku, pemeriksa 

juga dapat menggunakan deretan huruf seperti xxx dan diberikan warna yang 

sama. Dalam satu kali tes, pemeriksa dapat melakukan pengulangan hingga 5 

kali pengulangan dan dilakukan evaluasi di akhir (MacLeod, 2015). 

.Penilaian hasil dari stroop test bisa didasarkan dari seberapa cepat sampel 

menyelesaikan stroop test, dikatakan normal apabila rerata waktu untuk 
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menyelesaikan ≤ 30 detik (Brugnolo et al, 2015). Jumlah kata pada stroop test 

kali ini berjumlah 120 kata yang terdiri atas 60 kata kategori word (dibaca 

hurufnya), 30 kata kategori color (dibaca warna dari suatu kata), dan 30 kata 

kategori color word (dibaca warna, tetapi kata yang tertera dengan warna yang 

sebenarnya). Waktu untuk penyelesaian dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti aktifitas fisik (Zimmermann, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(University of Utah, 2016) 

Gambar 2. Papan kartu stroop test. 

2.4 Definisi remaja 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentangusia 10 hingga 19 

tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja 

adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang 

usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Perbedaan definisi 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan universal mengenai 
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batasan kelompok usia remaja. Namun begitu, masa remaja itu diasosiasikan 

dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. 

Remaja di Indonesia digolongkan berdasarkan seseorang yang memiliki 

rentang usia 10-18 tahun seperti pemaparan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

nomor 25 tahun 2014, untuk usia 17-18 tahun sudah mulai memasuki masa 

perkuliahan dan statusnya menjadi seorang mahasiswa/mahasiswi. Pada usia 

tersebut, rata-rata sudah mengalami pubertas dan mengalami perubahan baik 

fisik maupun mental. Perubahan fisik yang dialami oleh masing-masing orang 

berbeda, karena perubahan tersebut didasari oleh perbedaan jenis kelamin. 

Pada laki-laki didominasi oleh testosteron, sedangkan pada perempuan 

didominasi oleh esterogen dan progesteron sehingga dampak yang ditimbulkan 

berbeda. 

Menurut Piaget (Santrock, 2011) seorang remaja termotivasi untuk 

memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam 

pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di 

mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam 

skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau 

ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga 

mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa 

yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengholah cara berpikir 

mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. 

Alasan utama untuk mengoptimalkan fungsi kognitif pada usia remaja di 

Indonesia, karena jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menurut Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 mencatat usia 15-19 
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tahun sebanyak 22 juta jiwa. Melihat angka yang fantastis tersebut, sudah 

sepatutnya kita optimalkan fungsi kognitif para remaja sehingga dapat 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para remaja. Fungsi utama dari 

aspek kognitif sendiri adalah menunjang para remaja dalam menmpuh 

pendidikan di bidang akademik dan dapat menunjang karir yang akan dipilih 

oleh remaja. Tidak hanya menunjan akademik dan karir, dalam kehidupan 

sehari-hari fungsi kognitif memiliki peran yang cukup penting dalam 

pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 


