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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pentingnya Atensi dalam Kehidupan Sehari-hari dan Jaringan Atensi 

Atensi merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari untuk 

proses belajar dan memahami informasi baru. Atensi adalah proses kognitif 

yang melibatkan berbagai macam aspek psikologis dan neurologis yang 

berperan dalam kemampuan untuk memilih objek, mempertahankan untuk 

tetap memusatkan perhatian pada objek tersebut, dan mampu mengabaikan 

stimulus lain yang tidak diperlukan, serta menyelesaikan masalah dalam 

prosesnya.4 Penelitian-penelitian terbaru mengusulkan bahwa terdapat 

struktur anatomi otak spesifik yang berhubungan dengan tiga jaringan 

berbeda dari atensi, yaitu alerting, orienting, dan executive function.5,8,9  

Alerting berperan untuk mencapai dan mempertahankan status 

waspada seseorang terhadap stimulus yang datang dengan optimal.5,8 Struktur 

anatomi otak yang berkaitan dengan alerting adalah thalamus, korteks serebri 

lobus frontal dan parietal. Kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

membutuhkan kewaspadaan (hight alert) akan mengaktivasi daerah otak 

tertentu untuk menghasilkan neurotransmiter, dalam hal ini adalah 

norepinefrin. Norepinefrin berperan untuk modulasi aktivitas saraf pada lobus 

frontal dan parietal dalam proses alerting.5,9,10
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Gambar 1. Struktur anatomi yang berkaitan dengan jaringan atensi: 

alerting, orienting, and executive function.  

Sumber : Posner MI, Rothbart MK.9 

 

Orienting bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan informasi 

yang diterima oleh fungsi sensorik dan mengarahkan perhatian kepada 

sumber rangsangan. Struktur anatomi yang berkaitan dengan orienting adalah 

lobus parietal, lobus frontal, dan sambungan temporoparietal. Area visual 

frontal bersama dengan area parietal superior dan inferior menjadi titik pusat 

dari fungsi orienting. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa, asetilkolin 

merupakan neurotransmiter yang berperan dalam proses orienting.5,8,9 

Penelitian yang mempelajari fungsi orienting menunjukkan bahwa stimulus 

visual merupakan stimulus yang paling banyak digunakan dalam berbagai 
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penelitian, tetapi penggunaan stimulus yang lain juga menunjukkan hasil 

yang tidak jauh berbeda.11 

Executive function mencakup kemampuan untuk menyelesaikan 

konflik atas tanggapan yang muncul. Kontrol eksekutif juga mencakup proses 

yang mengontrol atensi termasuk memonitor kesalahan dan kontrol terhadap 

gangguan. 5,8 Struktur anatomi otak yang berperan dalam executive function 

yaitu area cingulatus anterior dan korteks prefrontal lateral dengan 

neurotransmiter dopamin yang berperan dalam modulasi aktivitas saraf area 

tersebut.5,12  

Executive function dapat dipelajari dengan menggunakan tes yang 

melibatkan konflik, salah satunya adalah tes Stroop. Tes Stroop dapat 

mengaktivasi area midline lobus frontal dan korteks prefrontal lateral otak 

sehingga menghasilkan neurotransmiter dopamin yang lebih banyak daripada 

biasanya. Pada tes Stroop, subjek penelitian dihadapkan pada konflik antara 

warna dan kata. Subjek penelitian diharuskan untuk menyebutkan warna tinta 

dari kata yang muncul, bukan menyebutkan kata tersebut. Contohnya, kata 

merah dengan tinta warna biru, maka subjek harus menyebutkan biru.13,14 

 

 

 

 

Gambar 2. Tes Stroop. 

Sumber : University of Washington.13 
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Selain menggunakan tes Stroop, executive function dapat juga diukur 

menggunakan tes Flanker. Subjek penelitian diharuskan untuk menekan 

tombol panah pada keyboard komputer atau laptop sesuai dengan arah tanda 

panah yang terletak tepat di tengah-tengah dari tanda panah yang lainnya. Tes 

Flanker diketahui dapat mengaktivasi area cingulatus anterior.15 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tes Flanker. 

Sumber : Millisecond 2015.16 

 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Atensi 

1) Usia 

Kemampuan sensorik seseorang akan menurun seiring 

bertambahnya usia, terutama dalam hal atensi visual. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan dipengaruhi dengan adanya 

penyempitan lapang pandang seiring bertambahnya usia. Selain itu, 

semakin tua seseorang maka kemungkinan terjadinya penurunan 

anatomik dan fungsional organ meningkat. Penurunan berat otak akibat 

apoptosis sel neuron, hiperintensitas substansia alba dan paraventrikuler, 
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serta penebalan meningen akan menyebabkan terganggunya aktivitas 

saraf yang mendukung terjadinya atensi secara maksimal. Hal ini 

diperberat dengan degenerasi fungsional panca indera, oleh karena itu 

fungsi kognitif, termasuk atensi, akan menurun seiring bertambahnya 

usia.17 

2) Jenis Kelamin 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir di setiap 

kelompok usia, laki-laki memiliki tingkat atensi yang lebih baik 

dibandingkan perempuan. Akan tetapi, pada beberapa penelitian 

selanjutnya ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat atensi 

yang signifikan antara pria dan wanita.18 Menurut penelitian Liu et al 

(2013), menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan antara laki-laki 

dan perempuan pada hal orienting, dengan perempuan memiliki skor 

yang lebih tinggi daripada laki-laki.19 

3) Pengalaman 

Seseorang yang memiliki pengalaman atau terlatih memberi 

atensinya akan memiliki atensi yang lebih baik daripada orang yang tidak 

pernah atau jarang memberi atensi terhadap sesuatu. Orang yang sering 

melatih atensi misalnya dengan latihan atensi menggunakan program 

perangkat lunak, memilik atensi yang lebih baik daripada orang yang 

tidak pernah atau jarang melatih atensi. Hal ini dapat dijelaskan dari 

sinapsis antarneuron yang semakin banyak terbentuk.18  
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4) Kondisi Psikis 

Stres, depresi, dan kecemasan dapat menyebabkan penurunan 

kecepatan aliran darah. Sistem noradrenergik otak terlibat dalam 

perubahan stres yang behubungan dengan perilaku. Penelitian 

sebelumnya membuktikan bahwa adanya keterlibatan sistem beta 

adrenergik pada modulasi neuron di seluruh bagian otak dengan fokus 

pada amigdala dan girus superior medial frontal/korteks cingulatus 

anterior (superior medial frontal gyrus/anterior cingulate cortex 

(sMPF/ACC))20,21 Penelitian Jessica dkk pada tahun 2014 menyatakan 

bahwa stres akut mengganggu alokasi atensi dan meningkatkan seleksi 

dorongan stimulus yang mengarah pada kekacauan seleksi informasi 

atensi.22 Penelitian lain menyatakan bahwa stres menyebabkan 

peningkatan kadar hormon kortisol yang berkaitan dengan performa 

kognitif. Kortisol memiliki reseptor pada daerah otak tertentu yang akan 

mempengaruhi besarnya respon terhadap stres dan performa kognitif 

tertentu, salah satunya adalah atensi.23 

Depresi berat merupakan kondisi neuropsikiatri yang berkaitan 

dengan disfungsi kognitif. Penelitian sebelumnya menunjukkan subjek 

yang mengalami depresi berat memiliki skor yang lebih rendah secara 

bermakna pada kinerja memori, kecepatan pengolahan, dan fungsi 

eksekutif.24 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa anak dengan GPPH yang 

mengalami kecemasan mungkin terjadinya sebagian penghambatan 
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respons terhadap impuls dan menyebabkan defisit memori semakin 

parah.25,26 Penelitian ini menggunakan kuesioner tingkat kecemasan 

yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) untuk menilai kecemasan 

subjek penelitian secara objektif. 27,28 

5) Kelainan Atensi 

Beberapa kelainan dari ketiga jaringan atensi, antara lain kelainan 

pada alerting yaitu proses penuaan dan gangguan pemusatan perhatian, 

kelainan pada orienting yaitu autisme, dan kelainan pada executive 

function yaitu Alzheimer, gangguan kepribadian ambang, skizofrenia, 

dan sindroma delesi 22Q11.9 

6) Diet dan Status Gizi 

Status gizi dapat mempengaruhi performa tubuh, salah satunya 

fungsi kognitif. Asupan gizi yang tidak adekuat dapat menyebabkan 

gangguan elektrolit dan metabolisme tubuh. Gangguan elektrolit dapat 

mempengaruhi aktivitas saraf dalam proses atensi. 

Bukti yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir menyatakan 

bahwa GPPH mungkin terjadi akibat manifestasi dari kekurangan gizi. 

Perubahan pola makan “gaya Barat” yang belum pernah terjadi 

sebelumnya telah terjadi selama abad terakhir. Peningkatan konsumsi 

gula, tepung dari gandum dan kentang, lemak nabati dan penurunan 

signifikan konsumsi telur, lemak jenuh seperti lemak dari sapi, susu, dan 

minyak kelapa menyebabkan ketidakseimbangan asam lemak esensial.29 

Penelitian terbaru mengemukakan bahwa pola makan sehat yang 
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menghindari pola makan “gaya Barat”, mengandung serat, folat, dan 

asam lemak omega-3, direkomendasikan untuk individu dengan GPPH.30 

7) Status Hidrasi 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dehidrasi 2% dapat 

menyebabkan gangguan dalam kinerja menyelesaikan tugas yang 

membutuhkan atensi, psikomotor, memori, dan penilaian status subjektif. 

Sebaliknya, kinerja memori jangka panjang dan fungsi eksekutif lebih 

dipertahankan, terutama jika penyebab dehidrasi adalah latihan fisik 

dengan tingkat kebugaran sedang. 31 

8) Hormon 

Hormon yang berpengaruh pada atensi antara lain testosteron dan 

estrogen. Testoreron berperan dalam mengatur deposit jaringan lipid 

yang akan menyebabkan kenaikan kadar kolesterol darah yang berakibat 

pada fungsi atensi. Estrogen berperan dalam menurunkan faktor risiko 

Alzheimer pada wanita post-menopause karena estrogen memiliki 

reseptor di otak yang dapat meningkatkan plastisitas sinaps dan 

berhubungan dengan fungsi kognitif.32 

9) Lingkungan 

Penelitian eksperimental sebelumnya melakukan manipulasi 

visual lingkungan di dalam kelas. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa seseorang akan lebih terganggu dengan perubahan lingkungan 

secara visual, lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan 
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tugas, dan mendapat keuntungan belajar yang lebih sedikit ketika dinding 

ruangan dihias dibandingkan ketika hiasan tersebut dilepas.33 

10) Penyakit dan Infeksi Sistemik 

Penyakit sistemik seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes 

melitus, dan aterosklerosis dapat menghambat aliran darah ke otak 

sehingga terjadi kematian sel neuron yang menyebabkan penurunan 

atensi.34 Infeksi sistemik menyebabkan tubuh menjadi kehilangan 

sebagian nutrisi dan penurunan imunitas yang menyebabkan tubuh 

menjadi lemah dan apatis sehingga terjadi penurunan performa 

kognitif.35  

11) Latihan Fisik 

Latihan fisik dapat meningkatkan atensi seseorang. Latihan fisik 

dapat meningkatkan kondisi fisik, keterampilan dalam melakukan suatu 

respon, dan proses pemulihan dari suatu stimulus. Pada penelitian 

sebelumnya ditemukan bahwa anak yang menderita gangguan pemusatan 

perhatian/ hiperaktivitas atau GPPH (attention-deficit/ hyperactivity 

disorder, ADHD) dan sehat dengan diberikan latihan aerobik ternyata 

memiliki fungsi kognitif terutama atensi yang meningkat daripada yang 

tidak melakukan latihan aerobik.36,37 Penelitian lain menyatakan bahwa, 

dibandingkan dengan kondisi istirahat, seseorang yang melakukan 

latihan aerobik akut selama atau sebelum mengerjakan uji atensi, 

memiliki hasil yang lebih baik.38 
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12) Traumatic Brain Injury 

Traumatic brain injury (TBI) adalah cedera otak kompleks 

dengan spektrum gejala dan disabilitas kognitif yang luas. Penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa seseorang pasca TBI mengalami defisit 

atensi, memori, dan fungsi eksekusi yang konsisten.  

Menurut American Congress of Rehabilitation Medicine, mild 

TBI yaitu kondisi dimana seseorang kehilangan atau gangguan kesadaran 

saat terluka selama 30 menit atau kurang, skor GCS 13-15, dan amnesia 

setelah trauma kurang dari 24 jam, sedangkan moderate TBI terjadi pada 

seseorang dengan skor GCS 9-12 dan amnesia setelah trauma kurang dari 

1 minggu.24 

13) Obat-obatan 

Suplementasi zinc merupakan salah satu suplementasi 

neurotropik otak yang dapat meningkatkan level brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) pada otak dan mencegah penurunan 

kemampuan kognitif.39 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dosis alkohol 

mempengaruhi aktivitas area cingulatus anterior, beberapa daerah 

prefrontal, dan lobus parietal yang terlibat dalam proses pengolahan yang 

salah dan kontrol kognitif. Konsumsi alkohol dosis rendah menyebabkan 

peningkatan aktivitas area prefrontal, sedangkan konsumsi alkohol dosis 

yang lebih tinggi menyebabkan penurunan aktivitias area prefrontal dan 

lobus parietal.40 
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Pemberian cairan elektrolit dan kafein dapat mempengaruhi 

fungsi kognitif. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat 

peningkatan fungsi kognitif pada subjek penelitian yang diberikan cairan 

karbohidrat elektrolit yang mengandung kafein dosis rendah dan sedang 

sebelum olahraga. 

14) Epilepsi 

Studi terbaru menunjukkan bahwa attention-deficit/ hyperactivity 

disordee (ADHD) merupakan salah satu kondisi penyerta umum pada 

anak dengan epilepsi. Hal ini terkait dengan abnormalitas perkembangan 

neuron pada struktur otak.41 

 

2.3 Pengaruh Lari sebagai Olahraga Aerobik Intensitas Sedang terhadap 

Atensi 

Lari merupakan salah satu gerakan dasar manusia yang juga 

termasuk dalam jenis olahraga aerobik.42 Olahraga aerobik merupakan 

aktivitas fisik yang mempunyai beberapa komponen yaitu durasi, frekuensi 

dan intensitas dari aktivitas fisik. Durasi olahraga aerobik adalah 30-60 menit 

untuk tiap sesi olahraga. Frekuensi olahraga aerobik intensitas sedang yang 

ideal yaitu minimal lima kali seminggu.43,44 Intensitas dalam setiap olahraga 

aerobik berbeda-beda, pada penelitian ini yang digunakan adalah intensitas 

sedang. Olahraga aerobik intensitas sedang berdasarkan Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) didefinisikan sebagai olahraga dengan target 

heart rate (THR) atau detak jantung yang diinginkan adalah 50-70% dari 
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denyut jantung maksimal. Perkiraan denyut jantung maksimal didapatkan 

dari rumus 220-usia.44,45 

Hubungan antara olahraga aerobik kontinyu akut dan performa 

kognitif telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Olahraga aerobik 

salah satunya adalah lari. Penelitian sebelumnya belum ada yang 

menghubungkan antara lari dan performa kognitif. Penelitian sebelumnya 

menilai performa kognitif dengan berbagai uji dan subjek penelitian 

melakukan olahraga dengan beragam tingkat kebugaran. Beberapa penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa individu yang melakukan olahraga dengan 

berbagai tingkatan kebugaran, mengalami peningkatan performa kognitif.1 

Tingkat kebugaran ini dikategorikan berdasarkan kenaikan denyut jantung 

yang membedakan antara ringan, sedang, dan berat latihan menggunakan 

metode denyut jantung maksimum. Metode denyut jantung maksimum ini 

memantau tingkat intensitas latihan subjek penelitian sehingga dapat menjaga 

denyut jantung di bawah 70% denyut jantung maksimal. Hal ini dapat 

meminimalkan kemungkinan gangguan yang ditimbulkan dari kelelahan fisik 

akibat latihan yang melampaui kapasitas.46 Subjek penelitian yang melakukan 

olahraga dengan tingkat kebugaran sedang memberikan performa terbaik 

pada percobaan inkongruen, hal ini menyiratkan bahwa olahraga 

submaksimal (tingkat kebugaran sedang) dikaitkan dengan fungsi eksekutif 

yang lebih baik.1 

Olahraga aerobik submaksimal yang dilakukan dengan jangka waktu 

sampai dengan 60 menit membantu bagian tertentu dari otak dalam 
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pengolahan informasi pada orang dewasa, tetapi bila waktu olahraga 

diperpanjang yang mengarah pada kondisi dehidrasi dapat memperlemah 

proses pengolahan informasi dan memori. Waktu reaksi telah terbukti 

meningkat dengan olahraga dengan tingkat kebugaran ringan sampai sedang 

pada orang dewasa dan orang tua. Fungsi eksekutif meningkat selama 

bersepeda dengan intensitas 70% dari heart rate reserve (HRR) pada seluruh 

kelompok usia muda dan tua. Berjalan selama 30 menit menggunakan alat 

treadmill yang dinilai menggunakan dual task test menunjukkan hasil 

peningkatan fungsi kognitif pada subjek usia lanjut yang mengalami depresi. 

Penelitian lain menyatakan bahwa tidak ditemukan hubungan antara aktivitas 

fisik dan prestasi akademik pada anak-anak.6 Dengan demikian terdapat bukti 

adanya peningkatan fungsi kognitif, salah satunya atensi, setelah melakukan 

satu sesi olahraga akut dengan tingkat kebugaran sedang.  

Olahraga kardiovaskular dapat memberikan pengaruh pada fungsi 

kognitif individu dan kesehatan otak. Mekanisme olahraga mempengaruhi 

atensi melalui berberapa jalur yaitu peningkatan aliran darah otak, faktor 

neurotropik otak, dan katekolamin plasma. 

 

2.3.1 Olahraga Meningkatkan Aliran Darah Otak 

Olahraga dengan intensitas sedang akan meningkatan denyut 

jantung yang menyebabkan aliran darah ke otak juga akan meningkat 

sehingga suplai O2 dan nutrisi untuk sel-sel neuron otak tercukupi 

dengan baik. Hal ini memodulasi sel-sel neuron otak untuk 
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menghantarkan tangkapan sensorik untuk diolah dalam jaringan atensi 

dengan lebih cepat.1,3 Olahraga dengan intensitas berat akan 

menyebabkan menurunnya aliran darah otak sebagai konsekuensi dari 

hiperventilasi lokal dan vasokonstriksi daerah dengan aktivitas otak 

yang lebih rendah. Penelitian lain menyatakan bahwa autoregulasi 

dinamik otak dipengaruhi oleh olahraga dengan intensitas tinggi yang 

dalam beberapa kasus dapat menyebabkan reduksi dari kapasitas 

kognitif individual.47 

 

2.3.2 Olahraga dan Faktor Neurotropik Otak 

Olahraga dapat meningkatkan faktor neurotropik yang 

bermanfaat sebagai fungsi neuroprotective.48 Faktor neurotropik, 

terutama brain-derived neurotrophic factor (BDNF), dapat 

meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan beberapa tipe neuron. 

BDNF berperan sebagai mediator utama dari efikasi sinaptik, 

penghubungan sel saraf dan plastisitas sel saraf. 49 

 

2.3.3 Olahraga Meningkatkan Katekolamin Plasma 

Olahraga memberikan pengaruh pada peningkatan 

katekolamin plasma. Katekolamin plasma yang berperan dalam 

proses atensi yaitu norepinefrin dan dopamin yang berperan dalam 

aktivasi saraf pada ketiga jaringan atensi.1,4  
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Olahraga dengan tingkat kebugaran sedang dikaitkan dengan 

peningkatan volume otak dan konektivitas fungsional. Oleh karena itu, 

memungkinkan adanya perbedaan hasil peningkatan atensi dan fungsi 

kognitif lainnya pada subjek penelitian yang sering melakukan olahraga 

aerobik tingkat kebugaran sedang dengan yang tidak sering melakukan 

olahraga.1 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa mekanisme dari atensi yang 

dapat mencetuskan perubahan perilaku dan aktivitas saraf masih belum jelas, 

bahkan dalam konteks aktivitas yang sederhana. Hal ini dikarenakan masih 

sedikitnya penelitian yang dapat menjelaskan secara sistematis tentang 

perubahan antara intensitas stimulus, fokus atensi, aktivitas saraf, dan 

performa perilaku.50  

 

2.4 Attention Network Test sebagai Alat Ukur Atensi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat ukur atensi 

berupa perangkat lunak yaitu uji jaringan atensi atau attention network test 

(ANT) yang dibuat oleh Jin Fan dan Michael I. Posner. ANT telah digunakan 

pada berbagai penelitian mengenai atensi dan kecepatan waktu reaksi. ANT 

digunakan untuk mengukur efisiensi jaringan otak pada proses alerting, 

orienting, dan executive function pada tiap-tiap individu.  

Dasar pengukuran ANT adalah perbedaan waktu reaksi yang dapat 

digunakan pada subjek penelitian hewan kera dan manusia usia 6 sampai 85 

tahun. ANT merupakan kombinasi dari waktu reaksi yang diisyaratkan (cued 
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reaction time) dan flankers. Flankers memberikan efek yaitu ketika seseorang 

ingin merespon suatu stimulus tertentu dan mengabaikan stimulus yang tidak 

relevan, stimulus yang tidak relevan tersebut masih dapat mempengaruhi 

respon orang tersebut.  

Subjek penelitian yang menggunakan ANT harus dapat menentukan 

dan menekan tombol arah tanda panah pada keyboard komputer atau laptop 

secepat mungkin sesuai arah tanda panah yang muncul di tengah layar 

monitor secepat mungkin. Tanda panah yang muncul bisa didahului atau tidak 

didahului petunjuk mengenai tempat munculnya tanda panah (cued reaction 

time) dan flankers. Tanda panah tersebut dapat muncul dari atas atau bawah 

tanda fiksasi yang berupa tanda (+). 

Alerting dinilai dengan mengurangi waktu reaksi rata-rata dari tanda 

panah yang muncul tanpa petunjuk dengan tanda panah yang muncul 

didahului dengan dua petunjuk di atas dan di bawah titik fiksasi sehingga 

tidak didapatkan petunjuk di mana tanda panah yang akan muncul dari atas 

atau bawah titik fiksasi. Orienting dinilai dengan mengurangi rerata 

kecepatan reaksi menekan tombol keyboard pada tanda panah yang 

sebelumnya muncul petunjuk di mana munculnya tanda panah tersebut 

dengan tanda panah yang sebelumnya muncul petunjuk di tengah (titik 

fiksasi). Executive function dinilai dengan mengurangi rerata semua 

kecepatan reaksi dari tanda panah yang memiliki flankers yang searah dengan 

flankers yang tidak searah, baik yang sebelumnya didahului oleh petunjuk 

(cue) atau tidak.5,9,51 
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Gambar 4. Prosedur attention network test (ANT). 

Sumber : Fan J, McCandliss BD, Sommer T, Raz A, Posner MI.5 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 5 . Kerangka teori 

 

 

Atensi 

Usia 

Jenis Kelamin 

Hormon 

Pengalaman 

Kondisi Psikis 

Latihan Fisik 

Status Hidrasi 

Lingkungan 

Penyakit dan 

Infeksi Sistemik 

Traumatic Brain 

Injury 

Faktor 

Neurotropik Otak 

Aliran Darah ke 

Otak 

Katekolamin 

Plasma 

Olahraga Lari 

Epilepsi Obat-obatan 

Kelainan Atensi 
Diet dan Status 

Gizi 



 

23 

 

 

 

 

2.6 Kerangka Konsep 

Pada penelitian ini, peneliti mengukur atensi menggunakan attention 

network test dengan sampel mahasiswa Pendidikan Dokter Universitas 

Diponegoro yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, oleh karena 

itu variabel perancu lain dapat dihilangkan sehingga diperoleh kerangka 

konsep sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka konsep 

 

2.7 Hipotesis 

Lari sebagai olahraga aerobik intensitas sedang meningkatkan atensi 

mahasiswa Pendidikan Dokter Universitas Diponegoro. 

 

Olahraga lari Atensi 


