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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Video Game 

2.1.1 Definisi Video Game dan Perkembangannya 

 Game didefinisikan sebagai suatu bentuk permainan kompetitif untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan aturan yang berlaku, dan dimainkan secara 

sukarela oleh pengguna sebagai hiburan. Video game adalah bagian dari game, 

yaitu sebuah hiburan berupa permainan elektronik yang melibatkan interaksi 

individu dalam tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna 

melalui media elektronik. Perangkat lunak video game akan memberikan output 

yang dapat berupa gambar, suara atau teks yang ditampilkan melalui perangkat 

keras media elektronik seperti televisi, ataupun komputer. Kemudian pemain 

memberikan input berupa perintah yang disalurkan melalui perangkat keras 

permainan tersebut untuk ditampilkan kembali pada media. 

Bermain video game telah menjadi salah satu sarana rekreasi yang diminati 

oleh banyak kalangan. Dari tahun ke tahun, popularitas bermain video game 

sebagai sarana hiburan dapat dikatakan selalu terbilang tinggi. Menurut survey 

yang diselenggarakan oleh Entertainment Software Association di Amerika pada 

April 2015, terdapat 155 juta warganya bermain video game dalam waktu luangnya, 

dan 42% dari seluruh warga Amerika rutin bermain video game hingga lebih dari 3 

jam per minggu.1 Jumlah peminat video game yang tinggi membuat banyak 

pengembang video game terus mengembangkan teknologi terbaru dalam bermain 

video game demi memuaskan para penggunanya. Pada awalnya, video game hanya 
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dapat dimainkan dengan menggerakkan jari tangan untuk menekan tombol-tombol 

dalam sebuah perangkat keras khusus, namun kini telah terdapat berbagai perangkat 

khusus lainnya untuk mendukung permainan. Perangkat keras khusus ini 

bermacam-macam dan tergantung pada tipe permainan. Contohnya, terdapat 

perangkat keras berbentuk menyerupai senapan untuk video game dengan aksi 

menembak, perangkat keras berbentuk menyerupai gitar untuk video game musik, 

dan terdapat pula perangkat keras yang dapat mendeteksi gerakan dan aktivitas 

kinetik dari seluruh tubuh pemain, yang biasanya digunakan untuk video game 

olahraga.8 

2.1.2 Tipe-tipe Video Game 

Video game dapat diklasifikasikan menurut jenis perangkat keras yang 

digunakan, rating sasaran umur pemain, dan tipe permainan atau genre. Namun, 

pada umumnya video game lebih sering diklasifikasikan menurut tipe 

permainannya, meski genre ini tidak selalu mengikat. Suatu video game juga dapat 

merupakan kombinasi lebih dari satu genre. Pada dasarnya, video game menurut 

tipenya dapat dibagi menjadi:22 

1. Aksi 

Permainan aksi (Action games) memerlukan pemain untuk menggunakan 

refleks, akurasi, dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan sebuah 

tantangan. Ini mungkin merupakan genre dasar dari sebuah permainan, dan 

yang memiliki permainan terbanyak. Dalam permainan aksi, biasanya 

terdapat pertempuran. Permainan aksi dibagi lagi menjadi dua subtipe 

yaitu:22 
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a. Pertarungan (fighting) 

Permainan pertarungan (Fighting games) adalah tipe permainan di 

mana terjadi pertarungan satu lawan satu antara dua karakter, salah 

satunya dapat merupakan komputer. Biasanya game ini dimainkan 

dengan menghubungkan kombinasi-kombinasi tombol untuk bertarung. 

Rata-rata gerakan yang dihasilkan oleh karakter adalah fiksi dramatis 

dan tidak mungkin dilakukan di kehidupan nyata.22 

b. Tembak-menembak (shooter) 

Permainan ini menguji kecepatan dan reaksi dari pemainnya. 

Tembak-menembak memiliki sub-genre tersendiri, yang semuanya 

terfokus pada kemampuan mengontrol seseorang yang menggunakan 

sebuah senjata, biasanya pistol, senapan, atau senjata jarak jauh lainnya. 

Hal yang biasanya ada pada permainan ragam ini adalah amunisi. 

Biasanya tujuan dari permainan ini adalah menembak lawan dan 

melanjutkan misi tanpa membiarkan karakter yang dipakai pemain 

mati.22 

2. Olahraga 

Video game tipe ini menuntut keterampilan pemain untuk 

melakukan pertandingan olahraga secara virtual, seperti pertandingan sepak 

bola, basket, dan sebagainya, sesuai dengan aturan yang dipakai dalam 

pertandingan olahraga resmi.22 
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3. Peran 

Permainan peran (Role-playing games), yaitu permainan video yang 

memberikan kebebasan pada pemainnya untuk memilih peran yang disukai 

dengan profil keterampilan tertentu untuk menyelesaikan berbagai 

macam misi. Permainan ini memerlukan manajemen barang dan keuangan 

yang baik, karena pemain harus melakukan jual beli barang untuk 

memenangkan permainan. Game tipe ini biasanya memiliki alur cerita yang 

kompleks.22 

4. Petualangan 

Permainan jenis ini menempatkan pemainnya sebagai sebuah 

karakter dan mengendalikannya berpetualang menelusuri berbagai macam 

latar cerita seperti hutan atau perkotaan.22 

5. Strategi 

Permainan jenis ini menuntut kemampuan pemain untuk memimpin 

suatu bangsa, mengelola sumber daya, dan melancarkan perang dalam 

memperluas wilayah kekuasaan untuk memenangkan permainan, sehingga 

dibutuhkan keahlian dalam berpikir taktis dan memutuskan setiap gerakan 

secara hati-hati dan terencana. Biasanya tokoh-tokoh yang terdapat dalam 

permainan ini adalah tokoh fiksi bukan manusia, tergantung dari alur cerita 

permainan.22 

6. Simulasi 

Pada dasarnya, tipe simulasi adalah jenis permainan yang meniru 

berbagai macam aktivitas manusia dalam dunia nyata, dan dapat bertujuan 
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sebagai sarana latihan, analisis, atau prediksi. Tidak selalu terdapat satu 

tujuan yang mutlak dalam permainan tipe ini, pemain dibebaskan untuk 

menentukan tujuan dalam permainannya sendiri. Oleh karena banyaknya 

aktivitas dalam dunia nyata yang dibuat menjadi game simulasi, maka 

sebenarnya tipe simulasi ini merupakan genre yang luas dan terbagi lagi 

menjadi beberapa subgenre.22 

a. Simulasi konstruksi dan manajemen 

Permainan jenis ini adalah di mana pemain dapat membangun, 

memperluas, dan mengelola komunitas atau proyek-proyek dengan 

sumber daya yang terbatas. Permainan ini membutuhkan keahlian dalam 

berpikir strategis dan taktis. Tujuan game ini bukanlah untuk 

mengalahkan musuh tertentu, tetapi untuk mengembangkan dan 

memperluas sumber daya yang digunakan pemain.22 

b. Simulasi kehidupan artifisial 

Dalam permainan jenis ini, pemain mengendalikan satu atau lebih 

karakter makhluk hidup menyerupai kehidupan nyata, seperti 

memenuhi kebutuhan makan, bersekolah, bekerja, dan berkeluarga.22 

c. Simulasi olahraga 

Dalam permainan jenis ini, pemain menjalankan permainan-permainan 

bertema olahraga. Permainan tersebut dapat dengan memainkan sebuah 

pertandingan secara nyata, atau sebagai orang yang mengendalikan 

sebuah klub olahraga.22  

d. Simulasi okupasi  



12 

 

Permainan jenis ini adalah di mana pemain menjalankan tugas dari 

okupasi tertentu seperti masinis dalam mengendalikan kereta, pilot yang 

menerbangkan pesawat, atau bahkan prajurit yang mengemudikan tank 

perang. Terdapat pula permainan simulasi yang menempatkan pemain 

menjadi seorang dokter bedah, fotografer, musisi, dan okupasi-okupasi 

lainnya.22 

2.1.3 Hubungan Video Game terhadap Kesehatan 

 Popularitas video game yang tinggi di masyarakat menimbulkan banyak 

ketertarikan dari peneliti terhadap hubungan bermain video game terhadap 

kesehatan. Telah banyak penelitian yang memperdebatkan efek positif dan negatif 

dari bermain video game. Penelitian yang dilakukan oleh Guggenheim 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara bermain video game 

dengan peningkatan jumlah anak yang menderita kelainan refraksi myopia.23 

Penelitian lain menyatakan bahwa pemain video game cenderung memiliki memori 

visual jangka pendek yang baik serta koordinasi visual yang lebih baik.5 Dalam 

ilmu rehabilitasi medik, sebuah penelitian menyebutkan bahwa video game 

berpotensi untuk membantu anak-anak dengan disleksia untuk belajar membaca 

dengan lebih baik, dan sebagai terapi pendukung bagi orang dewasa dengan 

ambliopia.24,25 Video game juga menjadi salah satu latihan dasar bagi program 

pelatihan laparoskopi terhadap dokter bedah.26 

Video game sebagai sarana hiburan yang banyak diminati berbagai kalangan 

dapat menjadi media edukasi yang menyenangkan bagi anak-anak.27 Video games 
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yang beredar di pasaran sebenarnya telah diberi rating sesuai dengan peruntukan 

umur pengguna, namun anak-anak yang terlalu dibebaskan untuk memilih video 

game berisiko untuk memainkan video game yang tidak sesuai umurnya. Tidak 

jarang dari video game ini mengandung kekerasan, dan dapat memicu perilaku 

agresif pada anak-anak.7,28 

Bila tidak digunakan secara bijaksana, video game juga dapat menimbulkan 

efek negatif bagi pemain, yaitu adiksi atau ketergantungan. Ketergantungan yang 

tidak sehat ini dapat memicu timbulnya gejala-gejala ansietas pada pemain. Pemain 

dapat menghabiskan waktu berlama-lama duduk di depan layar, yang pada akhirnya 

menimbulkan gaya hidup sedenter yang tidak sehat karena kurang melakukan 

aktivitas fisik.6 Pada kasus yang ekstrem, pemain yang dapat melupakan kebutuhan 

dasarnya untuk makan dan akhirnya berujung pada kematian.29 Namun, beberapa 

jenis video game lain justru memiliki efek positif yaitu berpotensi meningkatkan 

fungsi kardiovaskuler, aktivitas fisik, dan energy expenditure pemain. 14,18,30  

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan bermain 

video game pengaruhnya terhadap kesehatan pemain sangat bergantung pada 

kesadaran pemain itu sendiri.  

 

2.2 Exergame 

2.2.1 Definisi dan Perkembangan Exergame  

Exergaming, sebuah istilah baru yang menggabungkan dua kata exercise 

dan gaming, didefinisikan oleh American College of Sports Medicine sebagai video 

game yang mengharuskan pemainnya untuk menggerakkan fisiknya secara aktif 
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untuk bermain. Aktivitas fisik ini bukan hanya sebatas gerakan jari atau tangan 

melainkan menggerakkan seluruh bagian tubuh untuk berinteraksi dalam 

permainan tersebut. 10 Permulaan munculnya exergaming ini salah satunya diawali 

dari perkembangan teknologi dalam sport games, dengan munculnya berbagai 

macam alat yang dapat mendeteksi gerakan dan aktivitas kinetik pemain sesuai 

dengan jenis olahraga yang dimainkan.8,9 Sport games berkembang pesat dan 

memunculkan banyak video game dengan aktivitas kinetik, yang pada akhirnya 

menimbulkan istilah baru yang menggabungkan aktivitas fisik dengan bermain 

video game yaitu exergaming. 

Kegunaan exergaming telah banyak diteliti dan diketahui banyak memberi 

pengaruh positif terhadap kesehatan, seperti meningkatkan fungsi 

kognitif,meningkatkan aktivitas fisik, melatih keseimbangan dan meningkatkan 

fungsi vaskuler. 11,12,13,14 Gaya hidup sedenter yang biasanya menjadi akibat dari 

terlalu banyak bermain video game pun berkurang frekuensinya dalam pemain 

exergames, karena aktivitas kinetik yang dibutuhkan dalam bermain video game 

jenis ini.12 Dalam ilmu kedokteran, exergaming ini telah menjadi salah satu 

alternatif terapi pada penyakit Huntington, Parkinson, dan sebagai sarana 

rehabilitasi gait pada pasien geriatri.15,16,17 Selain itu, exergaming berpotensi untuk 

mengurangi risiko obesitas pada anak.18 

2.2.3 Exergame Tipe Simulasi Tari  

 Exergames, seperti halnya game, terdiri dari berbagai tipe. Umumnya, 

exergames terdiri dari video games yang dikategorikan dalam tipe simulasi. Game 

tipe simulasi didefinisikan sebagai jenis permainan yang meniru berbagai macam 
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aktivitas manusia dalam dunia nyata, dan dapat bertujuan sebagai sarana latihan 

maupun hiburan. 31 

Eksistensi exergame simulasi tari mulai muncul tahun 1998 ketika Konami, 

sebuah perusahaan game asal Jepang merilis Dance Dance Revolution (DDR).32 

Popularitas DDR sangat tinggi dan menjadi salah satu game terlaris pada tahun 

1999.33 Di West Virginia, Amerika Serikat, DDR ditetapkan menjadi salah satu 

bagian dari kurikulum olahraga di sekolah sejak tahun 2007.32 Banyak game 

simulasi tari lain yang bermunculan mengikuti kesuksesan DDR,. Pada tahun 2009 

produsen game asal Perancis yaitu Ubisoft, merilis game simulasi tari berjudul Just 

Dance, yang hingga tahun 2014 telah terjual sebanyak 59 juta copy di seluruh dunia 

dan menjadi salah satu video game terlaris sepanjang masa.19  

Telah banyak studi terhadap exergames tipe simulasi tari yang menyatakan 

tingginya potensi video games tipe ini sebagai alat promotif untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan individu dengan meningkatkan aktivitas fisik. Exergame 

simulasi tari dianggap menyenangkan karena menggabungkan unsur musik, yang 

juga merupakan sarana hiburan yang banyak dinikmati banyak kalangan, ke dalam 

permainan video game. Exergame simulasi tari juga mengandung unsur musik dan 

dinilai lebih menyenangkan oleh pemain sehingga dapat lebih memotivasi pemain 

untuk bergerak. Selain itu exergame simulasi tari juga dapat menjadi salah satu 

terapi pada orang-orang dengan obesitas.15,34,35  

Beberapa exergames simulasi tari yang populer adalah: 
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 Dance Dance Revolution 

Permainan exergame ini dilengkapi dengan dance mat, perangkat keras berupa 

sebuah tikar berbentuk persegi, yang pada setiap sisinya terdapat anak panah yang 

berwarna-warni.  

Untuk bermain DDR, pada layar akan muncul empat buah anak panah beserta 

deretan pola langkah tarian yang harus diikuti pemain sesuai dengan ritme lagu 

pilihan pemain yang sedang berputar. Pemain berdiri di tengah dance mat, dan 

harus menyentuh anak panah yang berada di dance mat sesuai dengan pola yang 

muncul pada layar. Perhitungan skor diperoleh dari jumlah dan akurasi waktu 

pijakan pemain.15  

 

Gambar 1. Dance Dance Revolution 

Sumber: Richard19  

 Just Dance 

Permainan exergame ini dilengkapi dengan perangkat keras yang berfungsi untuk 

mendeteksi aktivitas kinetik pemain, seperti Wiimote atau PlayStation Move. 

Dalam permainan Just Dance, akan muncul karakter yang bergerak menari pada 
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tampilan layar, sesuai dengan lagu yang dipilih oleh pemain. Pemain cukup 

bergerak menirukan gerakan karakter yang menari di layar. Semakin mirip gerakan 

yang ditiru oleh pemain dengan gerakan karakter yang berada di layar, maka 

semakin tinggi skor yang akan diperoleh pemain. 

 

Gambar 2. Just Dance 

Sumber: Richard19 

2.3 Kondisi Fisik 

 Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh oleh otot skelet yang membutuhkan 

pengeluaran energi (energy expenditure) dan memberi manfaat bagi kesehatan. 

Menurut beberapa studi di Amerika Serikat, secara umum, lebih dari setengah 

kematian dari populasi disebabkan oleh perilaku dalam gaya hidup mereka. 

Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan seseorang individu menjadi rentan 

terhadap berbagai penyakit. Rekomendasi aktivitas fisik harian untuk memberikan 

manfaat bagi kesehatan adalah 30 menit per hari, dan untuk mencegah peningkatan 

berat badan adalah 60 menit per hari.36   

Exercise atau latihan fisik/olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik, yang 

membutuhkan pergerakan tubuh yang terencana, terstruktur, dan repetitif dan 
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dengan intensitas yang tinggi untuk menjaga komponen kebugaran fisik. Contoh 

dari latihan fisik adalah berjalan, berlari, bersepeda, latihan aerobik, dan berenang. 

Secara umum, kebugaran fisik atau physical fitness terbagi menjadi tiga yaitu:36 

a) Health-related fitness, yaitu kemampuan individu untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan, dan konduktif 

menurunkan risiko terhadap penyakit-penyakit akibat kurangnya 

aktivitas fisik. Komponen dari health-related fitness adalah daya 

tahan kardiorespirasi (cardiorespiratory endurance), daya tahan 

dan kekuatan otot (muscular strength and endurance), 

fleksibilitas otot (muscular flexibility), dan komposisi tubuh 

(body composition).36 

b) Skill-related fitness, yaitu kebugaran individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu. Biasanya, hanya individu-individu 

tertentu yang terlatih dan memiliki kebugaran ini. Komponen 

skill-related fitness terdiri dari kelincahan (agility), 

keseimbangan (balance), koordinasi (coordination), waktu 

reaksi (reaction time), kecepatan (speed), dan kekuatan 

(power).36 

c) Physiologic fitness adalah istilah yang mengacu kepada sistem 

biologis yang terpengaruh oleh aktivitas fisik dan perannya 

dalam mencegah penyakit. Komponen physiologic fitness adalah 

kebugaran metabolik (metabolic fitness), kebugaran morfologik 

(morphologic fitness), dan integritas tulang (bone integrity).36 



19 

 

2.4 Kelincahan 

2.4.1 Definisi Kelincahan 

 Kelincahan atau agilitas adalah kemampuan untuk bergerak cepat, 

mengerem atau berhenti, mengubah arah gerakan, kemudian melanjutkan gerakan 

dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Peningkatan kelincahan 

membutuhkan kekuatan tubuh dan kontrol tubuh yang baik. Kemampuan 

mengantisisipasi, mengenali, bereaksi terhadap stimulus, serta melakukan gerakan 

eksplosif juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kelincahan.37 

 Kelincahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:38 

a) memulai gerakan seluruh tubuh, perubahan arah, ataupun 

percepatan atau pengurangan kecepatan dengan segera 

b) gerakan yang dilakukan adalah secara tiba-tiba 

c) mencakup komponen fisik dan kognitif, seperti menyadari adanya 

stimulus, reaksi terhadap stimulus, atau melakukan eksekusi 

terhadap respons fisik. 

Kelincahan merupakan komponen yang penting dalam olahraga, terutama 

olahraga yang membutuhkan koordinasi gerak. Latihan kelincahan dilakukan 

dengan memberikan stres fisik yang teratur, sistematik, dan berkesinambungan 

sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan kerja 

teratur. Bentuk latihan untuk mengembangkan kelincahan mencakup tiga 

komponen yaitu latihan fisik yang komprehensif (kecepatan pergerakan dan 

kekuatan tubuh), latihan proses kognitif (persepsi dan pengambilan keputusan), dan 
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latihan teknik (footwork dan teknik pergerakan).39 Dalam melakukan aktivitas 

tersebut juga tidak boleh kehilangan keseimbangan dan harus sadar akan posisi 

tubuhnya. 

2.4.2 Komponen Kelincahan 

 Terdapat dua komponen dalam kelincahan, yaitu komponen kognitif dan 

komponen kemampuan fisik. 

 

Gambar 3. Skema Komponen Kelincahan 

Sumber: Tanner40 

Kelincahan merupakan suatu bagian kebugaran motorik yang unik karena 

memiliki komponen kognitif. Komponen kognitif terdiri dari pengamatan visual, 

antisipasi, pengenalan pola, penguasaan situasi, dan waktu reaksi. Berbagai 

subkomponen ini bila dikombinasikan dapat mempercepat proses kognitif, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kelincahan.37 Selain itu, kemampuan persepsi 
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dan pengambilan keputusan juga termasuk dalam komponen kognitif dari 

kelincahan.38 

 Kognisi merupakan suatu proses berpikir pada otak dengan menggunakan 

input sensorik yang menuju otak, ditambah informasi yang telah disimpan sebagai 

memori. Sebagian besar kerja motorik adalah akibat dari pikiran yang dibentuk di 

otak, yaitu proses yang disebut pengendalian kognitif terhadap aktivitas motorik.41 

Komponen kognitif dari kelincahan merupakan kemampuan otak untuk 

menginterpretasikan stimulus yang diterima dan membuat keputusan motorik untuk 

merespons atau bereaksi terhadap stimulus tersebut. Semakin rumit stimulus, maka 

waktu respons semakin panjang, karena adanya kebutuhan untuk memproses 

informasi yang didapat. Akurasi dan kecepatan respons terhadap stimulus sangat 

bergantung pada informasi yang sudah tersimpan sebelumnya sebagai memori.38 

Perbaikan fungsi kognitif pada kelincahan dapat meliputi perbaikan 

komponen-komponen yang melibatkan kerja dari organ-organ tersebut. Akurasi 

dan perbaikan kecepatan waktu respons dalam menginterpretasikan stimulus sangat 

bergantung dari komponen kognitif. Oleh sebab itu, perbaikan pada fungsi kognitif 

pada akhirnya akan dapat meningkatkan kelincahan individu.37  

 Komponen fisik dalam kelincahan terdiri atas antropometri, kecepatan saat 

lari lurus, dan kekuatan tungkai. Antropometri adalah komponen fisik yang tidak 

dapat diubah dengan cepat  atau tidak dapat diubah sama sekali, tetapi dapat 

menghasilkan teknik atau posisi tubuh yang lebih menguntungkan.37 Kelincahan 
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juga dapat dipengaruhi oleh tipe tubuh, usia, jenis kelamin, berat badan, dan 

kelelahan.39  

Latihan untuk meningkatkan kelincahan biasanya diberikan pada atlet demi 

meningkatkan performanya saat bertanding. Secara keseluruhan, kebugaran 

motorik kelincahan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara komponen 

satu dan yang lainnya. Seseorang bisa saja memiliki kualitas fisik yang sangat baik, 

namun memiliki nilai kelincahan yang tidak lebih tinggi daripada orang dengan 

fungsi kognitif yang sangat baik, dan begitupula sebaliknya. Semua komponen ini 

saling berkaitan, oleh karena itu, untuk meningkatkan kelincahan, perlu latihan 

komprehensif yang melatih seluruh komponen-komponen kelincahan baik fungsi 

kognitif maupun kualitas fisik.37 

2.4.3 Neurofisiologi Kelincahan 

2.4.3.1 Proses Stimulus pada Korteks Serebri dan Serebroserebelum 

Pada jarak waktu antara diberikan stimulus sampai terjadi gerakan pertama 

kali, terdapat berbagai proses. Diawali dengan adanya stimulus pada tingkat 

reseptor, yaitu struktur khusus yang sangat peka terhadap jenis-jenis rangsang 

tertentu. Kemudian terjadi perambatan stimulus ke susunan saraf pusat. Gerakan 

volunter sebagai respons dari stimulus kemudian dapat terjadi akibat impuls saraf 

dari susunan saraf pusat ke otot. Gerakan tersebut direncanakan oleh korteks 

cerebrum, ganglia basalis, dan serebroserebelum yang terdiri atas zona lateral besar 

hemisfer serebelum. 41,42  
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Kebanyakan gerakan volunter yang diawali oleh korteks serebri dicapai 

ketika korteks mengaktifkan ‘pola’ fungsi yang tersimpan kemudian 

mengirimkannya ke area otak yang lebih rendah yaitu medula spinalis, batang otak, 

ganglia basalis, dan serebelum. Pusat-pusat yang lebih rendah ini kemudian 

mengirimkan banyak sinyal pengaktivasi spesifik ke otot. 41  

Serebrosebellum menerima semua inputnya dari korteks serebri motorik 

dan korteks premotorik serta korteks serebri somatosensorik yang berdekatan. 

Bagian ini mengirimkan informasi outputnya ke arah atas, kembali ke otak, 

berfungsi sebagai alat umpan balik bersama dengan seluruh sistem sensorimotorik 

korteks serebri untuk merencanakan gerakan volunter tubuh dan anggota tubuh 

yang berurutan. Komunikasi antara area-area lateral serebelum dan korteks serebri 

tidak dengan korteks motorik primer serebrum sendiri, tetapi dengan area 

premotorik, area asosiasi somatosensorik, serta area asosiasi primer. Diduga bahwa 

bagian serebelum ini berkaitan dengan dua aspek pengaturan motorik yang penting 

tetapi bersifat tidak langsung yaitu perencanaan gerakan yang berurutan dan 

pengaturan waktu dari gerakan berurutan. 41,42 

2.4.3.2 Nukleus Kaudatus sebagai Pengendali Motorik di Ganglia Basalis 

Ganglia basalis merupakan pengendali motorik yang penting. Sebagian 

besar fungsi pentingnya adalah untuk korteks melaksanakan pola-pola gerakan tak 

disadari tapi telah dipelajari, dan merencanakan pola-pola gerakan yang paralel dan 

berurutan ketika pikiran harus menyusunnya untuk menyelesaikan tugas dengan 

maksud tertentu. Ganglia basalis terutama nukleus kaudatus memainkan peran 
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utama dalam pengendalian kognitif terhadap aktivitas motorik ini. Nukleus 

kaudatus menerima sejumlah besar inputnya dari area asosiasi pada korteks serebri 

yang menutupi nukleus kaudatus, terutama area yang juga mengintegrasikan 

berbagai jenis informasi sensorik maupun motorik ke dalam pola pikir yang dapat 

digunakan. 41,42 

 

Gambar 4. Ganglia Basalis 

Sumber: Ropper43 

Di dalam ganglia basalis, sesudah sinyal merambat dari korteks serebri ke 

nukleus kaudatus, sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke globus palidus internal, 

kemudian ke nuklei pengirim di bagian ventromedial dan ventrolateral talamus, dan 

akhirnya kembali ke area prefrontal, premotorik, dan suplementer korteks serebri, 

namun hampir tidak ada sinyal yang kembali secara langsung menuju ke korteks 

primer tersebut. Sebaliknya, sinyal-sinyal kembali tersebut berjalan ke regio 

motorik asesorius di dalam area premotorik dan motorik suplementer yang 

berhubungan dengan penyusunan pola urutan pergerakan yang berdurasi 5 detik 
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atau lebih. Fungsi kognitif untuk aktivitas motorik menentukan secara tanpa 

disadari, dalam hitungan detik, pola-pola gerakan yang akan digunakan secara 

bersama untuk mencapai suatu tujuan yang kompleks. Kerja dari ganglia basalis 

berkaitan dengan sistem kortikospinal untuk mengatur pola-pola aktivitas yang 

kompleks. Ganglia basalis dan serebroserebelum menyalurkan informasi ke korteks 

premotorik dan motorik melalui thalamus. 41,42 

2.4.3.3 Traktus Kortikospinalis sebagai Jaras Utama Gerakan Volunter 

Pengiriman perintah motorik dari korteks motorik sebagian besar 

disampaikan melalui traktus kortikospinalis ke saraf spinalis dan traktus 

kortikobulbaris ke neuron motorik di batang otak. Traktus kortikospinalis sesudah 

meninggalkan korteks akan melewati bagian posterior kapsula interna di antara 

nukleus kaudatus dan putamen ganglia basalis, dan selanjutnya turun melewati 

batang otak untuk membentuk bagian piramid dari medula. Sebagian besar serat 

piramidal akan menyilang pada medula di bagian yang lebih rendah, turun ke 

traktur kortikospinalis lateralis medula spinalis, akhirnya berakhir terutama pada 

interneuron di regio intermedia dan substansia grisea medula spinalis, beberapa 

berakhir di neuron-neuron relai sensorik di radiks dorsalis, dan sedikit sekali yang 

berakhir secara langsung di neuron motorik anterior yang menyebabkan kontraksi 

otot. 41,42 
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Gambar 5. Traktus Kortikospinalis 

Sumber: Snell44 

Traktus descenden mempengaruhi aktivitas Lower Motor Neuron, yang 

merespon terhadap informasi yang diterima dari sistem sensoris, mata, telinga, dan 

otot itu sendiri, yang juga dipengaruhi oleh informasi aferen yang telah disimpan 

sebagai memori. Proses ini juga dapat dipengaruhi oleh input emosi. Struktur sistem 

limbik berperan dalam emosi, motivasi, memori, dan mempengaruhi inisiasi proses 

gerakan volunter melalui korteks serebri. 

Traktus descenden dari korteks serebri dan batang otak, yaitu Upper Motor Neuron, 

mempengaruhi aktivitas Lower Motor Neuron baik secara langsung maupun 

melalui neuron internunsial. Kebanyakan dari traktus yang berasal dari batang otak 

yang berjalan ke medula spinalis juga menerima input dari korteks serebri. 
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Traktus kortikospinal mengendalikan gerakan kasar dari otot, terutama otot-otot 

yang banyak digunakan dalam beraktivitas dan bagian distal dari ekstremitas. Hal 

yang menarik dari proses pergerakan adalah bahwa ganglia basalis dan serebelum 

tidak secara langsung mempengaruhi traktus descenden yang mempengaruhi Lower 

Motor Neuron, namun ganglia basalis dan serebelum sangat berperan dalam 

gerakan volunter. Hal ini disebabkan karena adanya serabut yang berproyeksi ke 

korteks serebri dan nuklei batang otak, yang merupakan tempat asal dari traktus-

traktus descenden.44 

Hubungan antara ganglia basalis dan traktus kortikospinal ini sangat 

berkaitan satu sama lain. Fungsi kognisi dari ganglia basalis akan mempengaruhi 

proyeksinya ke traktus kortikospinal dalam melakukan gerakan motorik. Adanya 

lesi di salah satu bagian sistem ini akan menyebabkan adanya defek dalam 

pergerakan seseorang. Seseorang dengan fungsi kognisi yang terganggu akan 

memiliki masalah secara neurologis dalam aktivitas motoriknya.43 

 

2.4.3.4 Serabut Motorik pada Otot Skelet 

Otot skelet disarafi oleh satu atau lebih serabut saraf, yang terdiri dari 

serabut motorik dan serabut sensorik. Serabut motorik terdiri dari large α-

myelinated fiber yang berasal dari sel α pada cornu anterior dan mensuplai serabut 

pada massa otot, small γ-myelinated fiber yang mensuplai bagian serabut intrafusal 

dari neuromuscular spindle, dan fine unmyelinated C fiber yaitu eferen otonom 

postganglionik yang mensuplai otot polos pada dinding pembuluh darah. Motor 

neuron alfa dan serabut otot yang disarafinya disebut sebagai motor unit. Serabut 

otot dari sebuah motor unit tersebar luas di seluruh otot. Otot skelet disarafi oleh 
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serabut large α-myelinated yang berasal dari cornu anterior medula spinalis atau 

dari motor nuclei serabut kranial. Sesudah memasuki otot skelet, serabut bermyelin 

ini bercabang banyak, dan jumlahnya tergantung pada ukuran dari motor unit.44 

 

Gambar 6. Persarafan pada serabut otot skelet. 

Sumber: Snell.44   

Ujung dari cabang serabut saraf yang berakhir pada serabut otot disebut 

sebagai neuromuscular junction atau motor end plate. Ketika suatu potensial aksi 

sampai ke ujung saraf motorik yang hampir berhubungan dengan otot, terjadi 

sekresi neurotransmitter Asetilkolin melalui celah sinaps, lalu berikatan dengan 

reseptor pada neuromuscular junction. Melalui berbagai proses di neuromuscular 

junction ini kemudian terjadilah proses kontraksi otot. 44 
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Gambar 7. Potensial aksi pada neuromuscular junction 

Sumber: Marieb45 

2.5 Uji Kelincahan 

 Kelincahan dapat diukur secara kualitatif, namun, hingga saat ini belum ada 

tes kelincahan yang paling valid dan akurat untuk menguji seluruh kelincahan 

secara keseluruhan. Hingga saat ini, validitas tes kelincahan masih bergantung pada 

siapa tes tersebut dilakukan. Misalnya, tes kelincahan Illinois Agility Test dinilai 

oleh tes kelincahan yang paling valid untuk pemain sepak bola, namun belum tentu 

validitas tes ini berlaku pada olahraga lain.20 Secara umum, tujuan tes kelincahan 

adalah untuk mengukur kemampuan untuk dengan cepat mengubah arah dan posisi 

tubuh pada bidang horisontal.  
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Terdapat beberapa jenis uji kelincahan, di antaranya:  

a) Shuttle Run40 

Pada tes ini dibutuhkan lintasan pada bidang horizontal dengan jarak 10 

meter. Di ujung lintasan, diletakkan 2 buah balok kayu. Pada perintah 

“mulai”, subjek harus melakukan sprint secepat mungkin dari garis start ke 

garis finish, mengambil balok kayu pertama, berbalik arah dan melakukan 

sprint lagi untuk meletakkannya di belakang garis start. Kemudian subjek 

langsung berbalik arah dan kembali melakukan sprint ke garis finish, 

mengambil balok kayu yang kedua, dan kembali berbalik arah untuk 

melakukan sprint dan meletakkan balok kedua ke belakang garis start.  

Perhitungan waktu dimulai pada perintah “mulai” dan berakhir saat balok 

kedua telah diletakkan oleh subjek di belakang garis start. Bila subjek tidak 

meletakkan balok tetapi malah melempar atau menjatuhkannya, maka tes 

harus diulang dari awal. Tes ini dilakukan 3 kali, dan data waktu yang 

tercepat adalah data yang diambil sebagai hasil pengukuran.  

 

Gambar 8. Shuttle Run Test 

Sumber: Raya46 
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b) Illinois Agility Test46 

Tes ini membutuhkan bidang berbentuk persegi, dengan panjang masing-

masing sisi 10 meter. Diletakkan empat kerucut di tengah dengan jarak 3,3 

meter dan empat kerucut di ujung sudut bidang persegi dengan jarak 2,5 

meter dari kerucut yang di tengah. Diantara kerucut-kerucut diberi marka 

dengan lakban.  

Subjek tes bersiap dengan posisi berbaring tengkurap di belakang garis start 

dengan merentangkan tangan dan kepala menghadap ke samping. Pada 

perintah “mulai”, subjek bangkit dan segera berlari secepat mungkin 

menyentuh marka pertama di seberang garis start. Subjek kemudian berlari 

balik arah menuju kerucut tengah pertama yang berada samping kerucut 

pertama di samping ke garis start, lalu mulai berlari diantara ke empat 

kerucut tengah dan kembali lagi ke samping kerucut pertama. Subjek 

kemudian berlari lagi secepat mungkin menyentuh garis marka kedua yang 

berada di seberang garis finish, lalu berbalik arah untuk menyentuh garis 

finish.  

Bila subjek gagal menyelesaikan tes atau menjatuhkan kerucut saat berlari, 

tes harus diulang dari awal.  
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Gambar 9. Illinois Agility Test. 

Sumber: Raya46 

c) Edgren Side Step Test46 

Dibutuhkan 4 kerucut pada tes ini, dengan jarak antar kerucut sejauh 

masing-masing 1 meter. Pada batas kiri kerucut paling kiri dibuat batas 

berupa garis sejajar ke depan, dan begitu pula pada batas paling kanan 

kerucut yang berada di ujung kanan. Subjek bersiap di belakang kerucut 

paling kiri. Pada perintah “mulai”, subjek melangkah menyamping secepat 

mungkin hingga kaki kanannya telah menyentuh batas ujung kanan yang 

sejajar dengan kerucut paling kanan. Subjek harus melangkah menyamping 

secepat dan sebanyak mungkin dalam waktu 10 detik. Setiap 1 meter yang 

dilalui oleh subjek, diberi penilaian 1 poin. Bila subjek tidak dapat 

mempertahankan posisi menyamping, menyilangkan kakinya selama 

melangkah, atau gagal menyelesaikan tes, maka subjek diberi nilai 0.  
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Gambar 10. Edgren Side Step Test. 

Sumber: Raya46 

d) T-Test46 

Subjek berdiri pada garis start. Pada perintah “mulai”, subjek:  

(1) berlari secepat mungkin ke kerucut di tengah 

(2) melangkah menyamping 5 meter ke kerucut kanan  

(3) melangkah menyamping 10 meter ke kerucut paling kiri, kemudian  

(1) berlari kembali ke kerucut di tengah 

Waktu perhitungan stopwatch dimulai ketika partisipan mulai berlari dari 

garis start dan dihentikan saat partisipan kembali ke garis start/finish. Waktu 

dihitung dalam hitungan detik. Bila partisipan menjatuhkan kerucut atau 

tidak bisa melangkah menyamping, tes harus diulang lagi dari awal.  
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Gambar 11. T-Test. 

Sumber: Raya46 

e) Hexagonal Agility Test47 

Hexagonal Agility Test adalah salah satu tes kelincahan yang umum 

dilakukan. Keuntungan menggunakan tes ini adalah alat yang dibutuhkan 

sederhana, mudah untuk disiapkan, dan dapat dilakukan di mana saja atau tidak 

membutuhkan tempat khusus. Sedangkan kerugian dari tes ini adalah 

membutuhkan fasilitas yang spesifik, yaitu bentuk heksagonal dengan sisi 

masing-masing 60 cm. Tes ini membutuhkan komponen kognitif karena tidak 

ada stimulus yang diberikan. Reliabilitas ini tergantung pada seberapa ketat tes 

dilakukan dan tingkat motivasi individu untuk menyelesaikan tes.  

Ketentuan Hexagonal Agility Test:  

1) Terpasang pada bidang horizontal. 
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2) Panjang sisi heksagonal adalah masing-masing 60 cm 

3) Besar sudut antar sisi heksagonal adalah 120º 

Cara melakukan Hexagonal Agility Test: 40 

1) Subjek melakukan pemanasan terlebih dahulu selama 10 menit 

2) Subjek berdiri di tengah heksagon, menghadap sisi A dan sepanjang tes 

subjek akan terus menghadap sisi A 

3) Pada perintah “mulai” subjek melompat dengan kedua kaki melewati sisi A 

dan kembali ke tengah heksagon, lalu ke sisi B dan kembali lagi ke tengah 

heksagon, kemudian ke sisi C, dan begitu selanjutnya sampai sisi F, searah 

dengan perputaran jarum jam. Ini dihitung sebagai satu putaran.  

Perhitungan waktu dihitung bersamaan dengan perintah “mulai”. 

4) Subjek harus menyelesaikan tiga putaran, sesudah menyelesaikan tiga 

putaran perhitungan waktu berhenti. 

5) Subjek istirahat 10 menit dan kemudian melakukan tes lagi 

6) Sesudah tes ketiga selesai dilakukan, peneliti menghitung rata-rata waktu 

subjek untuk menyelesaikan tes. 

7) Bila subjek menginjak garis atau melewati sisi yang salah, tes harus diulang 

lagi dari awal.  
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Gambar 12. Hexagonal Agility Test. 

Sumber: Tanner39 

2.6 Hubungan Exergame Simulasi Tari terhadap Kelincahan 

Selama ini, telah banyak studi mengenai fungsi kognitif individu yang 

berfokus kepada usaha-usaha untuk meningkatkan fungsi tersebut. Hal ini 

mencakup bagaimana fungsi persepsi bekerja terhadap fungsi kognisi, yang pada 

akhirnya mempengaruhi koordinasi motorik. Tidak sedikit studi yang 

menggunakan video game sebagai alat intervensi untuk usaha peningkatan fungsi 

kognitif. Peningkatan fungsi yang berhubungan dengan video game antara lain 

kemampuan persepsi dan fleksibilitas kognitif yang lebih mumpuni, yang di 

dalamnya mencakup sensitivitas visual, penilaian lapang pandang yang lebih baik, 

pembuatan keputusan, dan kecepatan dalam memproses informasi. Kemampuan-

kemampuan tersebut dapat diaplikasikan untuk melacak lebih dari satu objek yang 

bergerak bersamaan dan menyimpan memori visual secara lebih baik. Seluruh 

komponen ini pada akhirnya akan mempengaruhi fungsi kognitif individu.48 
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Pada exergame simulasi tari, pemain bergerak sesuai pola sebagai respon 

terhadap stimulus visual dari layar permainan dan irama lagu yang diputar. Supaya 

dapat terjadi sinkronisasi antara komponen-komponen tersebut, dibutuhkan fungsi 

kognitif dari individu, yang melibatkan diantaranya pengamatan visual terhadap 

pola gerakan, pengenalan pola, antisipasi, penguasaan situasi terhadap lagu, waktu 

reaksi untuk merespon, persepsi, dan pengambilan keputusan. Koordinasi visual 

dan motorik dalam fungsi kognitif ini melatih kerja dari sistem saraf pusat, 

khususnya ganglia basalis.15 

Komponen kognitif merupakan salah satu komponen dari kelincahan. 

Selain itu, kelincahan juga merupakan salah satu parameter yang bisa diukur untuk 

mengevaluasi kemampuan koordinasi visual dan motorik. Selain komponen 

kognitif, kelincahan juga memiliki komponen fisik.37 Exergames simulasi tari yang 

dimainkan sebagai latihan fisik secara rutin, juga dapat mempengaruhi kualitas fisik 

seseorang, namun hal ini tergantung pada frekuensi dan intensitas latihan.   

Berdasarkan uraian di atas, exergames simulasi tari diharapkan dapat 

meningkatkan kelincahan individu.  
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

2.9.1 Hipotesis Mayor 

Video game kinetik simulasi tari berpengaruh terhadap kelincahan. 

2.9.2 Hipotesis Minor 

1) Kelompok yang bermain video game kinetik simulasi tari sebagai exergame 

memiliki nilai kelincahan yang lebih tinggi. 

2) Kelompok yang tidak bermain video game kinetik simulasi tari sebagai 

exergame memiliki nilai kelincahan yang lebih rendah. 

3) Terdapat perbedaan kelincahan antara kelompok yang bermain video game 

kinetik simulasi tari sebagai exergame dengan yang tidak. 

 

  

Exergame simulasi tari Kelincahan 
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