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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari-hari istilah sehat sering dipakai untuk menyatakan 

bahwa seseorang dapat bekerja secara normal. Kebanyakan orang mengatakan 

sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Kesehatan merupakan faktor yang 

yang sangat mendukung terhadap aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Dengan 

tubuh yang sehat tersebut, seseorang akan dapat melaksanakan tugas yang 

dijalaninya baik itu bekerja ataupun kegiatan lainnya yang rutin dilakukan. Makna 

kesehatan sering diartikan dengan suatu keadaan dimana tubuh mampu bergerak 

dengan normal dan dapat melakukan setiap aktivitas dengan baik.  

Untuk mendapatkan tubuh yang sehat tersebut, harus dilakukan dengan 

aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Melakukan aktivitas fisik secara teratur 

adalah hal yang paling penting yang dapat membantu seseorang menjaga 

kesehatan dengan baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari melakukan aktivitas 

fisik secara teratur (WHO, 2009 dalam http://www.who.int/): 

 
1) Membantu orang mengendalikan berat badannya, yang pada akhirnya 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan gaya hidup yang lebih 
baik dan tetap segar dan waspada selama terjaga. 

2) Aktivitas fisik membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan gagal 
jantung, karena otot-otot jantung menjadi lebih kuat. 

3) Aktivitas fisik mampu mengurangi resiko diabetes tipe 2 dan kondisi lain 
yang terkait dengan aktivitas seperti obesitas dan apnea tidur. 

4) Aktivitas fisik membantu mengurangi risiko kanker jenis tertentu. 
5) Aktivitas fisik membantu menguatkan tulang menjadi lebih kuat dan otot 

menjadi lebih lentur. Hal ini mengurangi terjadinya cedera fisik dan 
meningkatkan perbaikan jaringan yang lebih cepat. 
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6) Ketika seseorang aktif secara fisik, ia dapat meningkatkan kesehatan 
mental mereka dan juga mengendalikan suasana hati lebih stabil. 

7) Membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan 
sehari-hari dan bagi orang dewasa tua dapat memberikan kekuatan yang 
lebih banyak membantu untuk mencegah terjadinya jatuh. 

8) Secara keseluruhan, aktivitas fisik membantu kesempatan untuk lebih lama 
hidup (panjang umur). 

 

Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, akan sangat membantu untuk 

memelihara kesehatan setiap orang dan hal ini berlaku bagi berbagai usia baik itu 

anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Fenomena yang terjadi pada saat 

sekarang ini terutama bagi usia dewasa yang disibukan dengan rutinitas bekerja 

mengalami kekurangan aktivitas fisik yang dikarenakan oleh rutinitas 

pekerjaannya. Sehingga akan mengakibatkan cepat lelahnya fisik dan tidak 

menutup kemungkinan memory atau ingatan juga akan cepat mengalami 

kelelahan. Ada beberapa asumsi bahwa kalau tidak diimbangi dengan beraktivitas 

fisik kemampuan kognitif akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. 

Beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa dengan melakukan aktivitas 

fisik akan berdampak terhadap kemampuan fungsi kognitif, diantaranya yaitu: 

1. Zervas & Stambulova (dalam Auweele, et.al., 1999:149). Memberikan asumsi 

lain tentang hubungan antara aktivitas jasmani dan fungsi kognitif adalah 

bahwa pengaruh aktivitas jasmani terhadap fungsi kognitif tergantung pada 

intensitas dan lamanya (volume) latihan jasmani yang dilakukan. Intensitas 

latihan jasmani yang tergolong rendah sampai sedang cenderung mendukung 

pernyataan bahwa suatu gugahan fisik memfasilitasi fungsi kognitif. 
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2. Gage, F.H., Van Praag, H., & Kempermann (1999). Dalam penelitiannya 

mereka merekrut 11 orang dewasa yang sehat dan meminta mereka melakukan 

olahraga seperti aerobik selama tiga bulan secara rutin. Mereka melakukan 

pengukuran menggunakan MRI pada otak responden sebelum dan sesudah 

olagraga. Mereka juga mengukur kebugaran responden dengan volume 

oksigen sebelum dan sesudah olahraga. Hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa olahraga melancarkan aliran darah ke dentate gyrus pada manusia, dan 

makin sehat seseorang makin banyak aliran darah yang terdeteksi MRI. 

Terdapat kesamaan luar biasa antara perubahan volume darah otak yang 

dihasilkan oleh olahraga dalam pembentukan hippocampus pada tikus dan 

manusia menunjukan bahwa dampak tersebut memiliki mekanisme serupa. 

Olahraga dapat mengakibatkan pengembangan sel baru otak pada tikus di 

daerah dentate gyrus, mereka melacak volume darah pada otak setelah 

berolahraga. dan hal ini memberi manfaat untuk meningkatkan daya ingat dan 

meminimalkan kehilangan daya ingat normal.  

3. Jhon J. Ratey dan Eric Hagerman (2008). Dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa dengan melakukan kegiatan jasmani, maka akan 

terjadi suplai darah yang bermuatan oksigen banyak masuk ke otak.  Hal ini 

akan merangsang terjadinya pertumbuhan sel-sel baru di otak sehingga sel 

otak akan bertambah banyak dan dengan banyaknya sel baru maka akan 

terbentuk neuron-neuron baru yang memiliki synapsis lebih banyak yang 

akhirnya akan menjadikan otak mampu menerima inpuls lebih banyak serta 

mampu menyimpan lebih lama  serta lebih cepat untuk dimunculkan kembali 
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bila di minta. Selain pertumbuhan sel baru yang banyak, dampak lain adalah 

akan tumbuh dan berkembang sejenis protein diotak yang lajim dinamakan 

Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF). Fungsi dari BDNF itu sendiri 

adalah untuk membangun dan memelihara sel yang terdapat di otak bagian 

Hippocampus, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan kemampuan otak  

untuk menerima dan menyimpan informasi yang didapat, dengan kata lain 

Hippocampus ini berhubungan dengan kwalitas kerja  memory otak.  Dengan 

banyaknya BDNF di hippocampus, maka kemampuan memory otak akan 

semakin baik dan tahan lama. 

4. Laurin, dkk (2001). Dalam penelitiannya mengenai aktivitas fisik dan risiko 

penurunan kognitif dan demensia manusia lansia, menyimpulkan bahwa 

aktivitas fisik yang teratur bisa merupakan suatu faktor pelindung penting dan 

ampuh untuk penurunan kognitif dan demensia pada orang tua. 

5. Manoux, dkk (2005). Dalam penelitiannya mengenai hubungan antara 

aktivitas fisik dan fungsi kognitif pada usia pertengahan yaitu semua pegawai 

negeri berusia 35-55 tahun yang berbasis di London departemen, 

mengemukakan bahwa bahwa kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor 

risiko untuk penurunan fungsi kognitif, Hasil penelitian kami menunjukkan 

kecil namun namun signifikan hubungan antara kegiatan fisik dan fungsi 

kognitif di usia pertengahan. Usia dan jenis kelamin disesuaikan dengan 

hubungan antara aktivitas fisik dan kinerja kognitif sangat dilemahkan oleh 

selain pendidikan dan sosial ekonomi. Aspek fungsi kognitif yang kebanyakan 

menurun dengan usia adalah cairan kecerdasan (seperti taksiran dengan AH 4-
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I), dan hasil kami menunjukkan bahwa rendahnya tingkat latihan fisik sudah 

menjadi faktor risiko dalam usia pertengahan. Cairan kecerdasan dipandang 

hakekatnya terkait dengan proses informasi dan melibatkan memori jangka 

pendek, berpikir abstrak, kreativitas, kemampuan untuk memecahkan 

masalah, dan waktu reaksi. Hasil penelitian kami tentang aktivitas fisik dan 

fungsi kognitif yaitu menunjukkan efek perlindungan dari aktivitas fisik pada 

penurunan kognitif dan demensia kalangan orang tua. Aktivitas fisik telah 

terbukti untuk mempertahankan aliran darah otak, dan meningkatkan kapasitas 

aerobik dan pasokan nutrisi otak. Aktivitas fisik juga diyakini untuk 

memfasilitasi metabolisme neurotransmitter. 

6. Agus Mulyana (2010) dalam Tesisnya yang berjudul pengaruh aktivitas fisik 

terhadap kemampuan short term memory, long term memory dan prestasi 

belajar yang dilakukan pada siswa SMP didapatkan hasil bahwa Aktivitas fisik 

yang dilakukan tidak hanya memberikan pengaruh positif untuk kebugaran 

tubuh saja melainkan juga untuk meningkatkan fungsi kerja otak khususnya 

yang berhubungan dengan kualitas memori otak yang dimiliki. Siswa yang 

melakukan aktivitas fisik dengan rutin mampu memperlihatkan tingkat 

kemampuan kerja memorinya yang baik (baik itu memori jangka pendek 

maupun jangka panjang dapat berfungsi lebih baik) dibandingkan dengan 

yang diantar jemput. Kemampuan kerja memori yang baik pada akhirnya 

mampu meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa di sekolah 

menjadi lebih baik pula. 
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Dari hasil-hasil penelitian di atas, jelaslah aktivitas fisik dapat 

mempengaruhi kinerja memory. Sebaliknya apabila kurang gerak dalam hal ini 

tidak melakukan aktivitas fisik akibat gaya hidup tidak sehat, akan menyebabkan 

demensia. Permanasari (Kompas, Sabtu 10 April 2010), mengemukakan bahwa 

penurunan daya ingat disebabkan banyak faktor, antara lain gangguan organik di 

otak, tekanan psikologis, dan gangguan lain (gula dan oksigen). Kerusakan fungsi 

memori organik disebabkan antara lain, adanya penyakit di otak akibat stroke, 

infeksi, tumor, dan degeneratif (penurunan kondisi) sehingga ada kerusakan di 

otak. Akibatnya, fungsi otak terganggu terutama ingatan. Umumnya yang pertama 

kali terganggu ialah ingatan jangka pendek. Gangguan fungsi kognitif ini disebut 

dengan demensia. Demensia merupakan gangguan fungsi kognitif menyeluruh 

otak yang ditandai antara lain dengan gangguan fungsi memory. Biasanya diawali 

dengan memori jangka pendek lalu diikuti ingatan jangka menengah dan panjang. 

Penyakit demensia ini dipicu oleh gaya hidup tidak sehat. 

Selanjutnya mengenai Demensia atau sering disebut dengan alzheimer, 

Kensinger & Corkin (2003) dalam Sternberg yang dialih bahasakan oleh Santoso 

(2008:174) mengemukakan bahwa: 

 
Penyakit Alzheimer adalah hilangnya fungsi intelektual yang cukup berat 

untuk mengganggu hidup sehari-hari seseorang. Otak individu yang menderita 
penyakit ini menunjukkan sejumlah lipatan dan gumpalan yang tidak 
ditemukan pada otak normal. Lipatan dan kumpalan padat ditemukan di luar 
sel saraf otak. Mereka adalah struktur-struktur sferik dengan inti padat protein 
amyloid-a. 
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Lebih lanjut Kensinger & Corkin (2003) dalam Sternberg yang dialih 

bahasakan oleh Santoso (2008:175) menjelaskan bahwa: 

 
Salah satu jenis dimensia adalah penyakit Alzhheimer disebut Alzheimer 

genetik, atau Alzheimer dini. Jenis ini berkaitan erat dengan mutasi genetik. 
Individu dengan mutasi genetik selalu mengembangkan penyakit ini setiap 
saat. Oleh karena itu, simtom Alzheimer bisa muncul lebih dini, bahkan 
sebelum usia 50 tahun, dan terkadang lebih muda lagi, sekitar 20 tahunan. 

 

Dari beberapa penelitian dan pendapat di atas, dapat diangkat suatu 

permasalahan bahwa tingginya tuntutan kerja yang memerlukan kondisi tubuh 

yang baik harus ditunjang dengan gaya hidup sehat yaitu dengan melakukan 

aktivitas fisik salah satunya dengan bersepeda. Permasalahan ini diangkat karena 

belum adanya data empirik mengenai penelitian yang ditujukan kepada orang-

orang sudah bekerja, yang memerlukan tuntutan kerja memori terutama pada usia 

produktif antara umur 20 sampai 35 tahun. 

Tetapi pada kenyataannya sekarang dengan adanya kemajuan teknologi 

yang begitu pesat, aktivitas fisik justru sering diabaikan. Setiap orang lebih 

memilih berrekreasi dibandingkan dengan melakukan olahraga. Mereka lebih 

memilih menggunakan kendaraan dari pada harus berjalan kaki (hiking) atau 

menggunakan sepeda sebagai media perjalanannya.  

Pada saat sekarang ini, jumlah kendaraan berkembang dengan begitu 

pesat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kemacetan terutama pada pagi hari 

ketika setiap orang melakukan aktivitas untuk pergi bekerja. Kota-kota besar di 

Jawa Barat, seperti Jakarta dan Bandung kemacetan sering terjadi. Salah satu 

pemecah permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda 
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sebagai sarana transportasi alternatif pilihannya. Dari sekedar alat olahraga dan 

rekreasi, sepeda lalu dicitrakan kembali sebagai alat transportasi sehari-hari, 

terutama bekerja. Belakangan ini muncul komunitas Bike to Work yang disingkat 

b2w, yang menaikkan popularitas sepeda sebagai kendaraan pengganti kendaraan 

bermotor untuk pergi ke kantor. Dengan adanya solusi sederhana ini akan mampu 

menjawab permasalahan kemacetan. Sehingga lingkungan hidup bersih yang 

bebas polusi dan bisa menciptakan masyarakat lebih sehat dan bugar. Komunitas 

bike to work terbentuk dari sekelompok penggemar kegiatan sepeda yang punya 

semangat terciptanya akan mimpi dan harapan lingkungan udara yang bersih di 

daerah perkotaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Lusiana (Kompas 29 Maret 

2009:17) bahwa “Ketika jalanan semakin disesaki kendaraan bermotor, sepeda 

kini mulai dilirik orang. Hemat energi, anti macet dan tidak mencemari udara. 

Cukup bermodal dengkul, kendaraan ini bisa mengantar kemana-mana.” 

Dengan penggunaan sepeda tersebut, beberapa masalah yang dihadapi bisa 

terminimalisir dengan baik, seperti kemacetan, hemat BBM, dan polusi udara bisa 

dicegah, sehingga akan mengurangi dampak global warming. 

Dalam dua tahun terakhir, kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

transportasi sepeda dalam beraktivitas kesehariannya meningkat dengan pesat. 

Hal ini sesuai dengan data angka penjualan sepeda cukup tinggi, seperti 

diungkapkan oleh Mulyono (Kompas 29 Maret 2009:18) seorang Marketing 

Manager Roda Link sebagai berikut: “Dua tahun terakhir ini, permintaan 

penjualan sepeda cukup tinggi. Di Roda Link, pertumbuhan penjualan sepeda 
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meningkat 20-30 persen untuk seluruh Indonesia. Sementara untuk pasar Jakarta, 

ada peningkatan penjualan sebanyak 40 persen.” 

Dari data tersebut, pada saat sekarang ini perkembangan jumlah pengguna 

sepeda ke kantor meningkat dengan cepat. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Toto berdasarkan sumber dari Kompas (31 Agustus 2009) 

antara lain: 

 
    Jumlah pesepeda ke kantor pada tahun 2004 masih 150-an, tahun 2005 naik 
menjadi 700 orang, tahun 2006 mencapai 2000 orang, dan pada tahun 2008 
naik menjadi 11000-an diseluruh Indonesia. Dengan jumlah orang yang naik 
sepeda di Jabodetabek mencapai 5000-an. 
 

 
Dengan demikian, pengguna sepeda pada saat sekarang bukan hanya 

dipakai untuk sekedar berrekreasi saja. Tetapi dipakai untuk alat transfortasi 

dalam bekerja.  

Ada fenomena menarik yang bisa dikaji dalam komunitas bike to work ini. 

Bagi pekerja kantoran, bersepeda bukan hanya membuat hidup lebih sehat, tetapi 

juga dipercaya dapat membantu untuk menyegarkan ingatan atau memory 

seseorang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Holmann, dkk. (Tieneke, 

2008; Meningkatkan kecerdasan anak dengan olahraga) dalam penelitiannya 

mengungkapkan, bahwa para pemuda (mahasiswa) yang melakukan olahraga 

bersepeda diketahui memiliki aliran darah kebagian otak meningkat 30%. 

Semakin bertambahnya aliran darah di dalam otak  maka akan memicu otak untuk 

mengeluarkan sejumlah protein, diantaranya sejenis protein yang tumbuh di otak 

yang lajim dinamakan Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF) yang 

menyebabkan tumbuhnya sel-sel saraf baru pada bagian Hippocampus yang 
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berfungsi meyimpan memori dalam waktu panjang dan meminimalkan terjadinya 

gegar otak.  

Sistem memori manusia mempunyai dua bentuk, yaitu short term memory 

dan long term memori. Short-term memory mempunyai peran sebagai tempat 

penyimpanan memori-memori yang sifatnya hanya sementara atau dengan kata 

lain yaitu informasi dapat diingat setelah beberapa menit memperhatikan dan 

menghafalnya. Misalnya memutar nomor telpon sambil menghafalnya, ini dapat 

bertahan dalam beberapa menit sampai beberapa jam saja. Ini tidak lain karena 

memori semacam ini memang tersimpan dalam memori jangka pendek, bagian 

yang harus selalu di update supaya terus bisa terpakai untuk menampung memori-

memori yang lain. Sedangkan Long-term memory, merupakan bagian otak 

manusia yang punya tugas menyimpan ingatan untuk jangka waktu yang panjang. 

Misalnya saja ingatan kita tentang rute jalan yang dilalui akan bekerja. Karena 

sudah sering dilalui dan kita terbiasa melakukannya, maka tentunya ingatan 

tersebut tersimpan dalam long term memory sehingga bisa mengingatnya. Long 

term memory digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang relatif permanen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

komunitas bike to work. Hal ini penulis menfokuskan penelitian dalam 

mendeskripsikan dampak aktivitas bersepeda terhadap kemampuan short term 

memory dan long term memory bagi pelakunya. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah penelitian yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan short term memory 

antara yang melakukan aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan 

bermotor (kontrol)? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan long term memory 

antara yang melakukan aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan 

bermotor (kontrol)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

tidak lain adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum.  

Diharapkan dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan dampak aktivitas 

bersepeda terhadap kemampuan short term memory dan long term memory. 

2. Tujuan khusus.  

2.1 Ingin mengetahui perbedaan kemampuan short term memory antara yang 

melakukan aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan bermotor 

(kontrol). 
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2.2 Ingin mengetahui perbedaan kemampuan long term memory antara yang 

melakukan aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan bermotor 

(kontrol). 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Secara teoritis dapat dijadikan bahan masukan yang berarti serta menjadi suatu 

informasi mengenai gaya hidup bersepeda pengaruhnya bagi kesehatan 

khususnya kemampuan mengingat atau memory. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup sehat dengan mengubah gaya hidup melalui 

aktivitas bersepeda. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan penelitian yang relevan 

dimasa yang akan datang. 

 

E. Anggapan Dasar  

Anggapan dasar diperlukan penulis sebagai pegangan dalam proses 

penelitian dan sebagai titik tolak dari semua proses yang akan dikerjakan. 

Surakhmad dalam Arikunto (2002:58) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

anggapan dasar atau postulat adalah “sebuah titik tolak pemikiran yang 

kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Hal ini berarti bahwa setiap penyelidik 

dapat merumuskan postulat yang berbeda. 
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Adapun anggapan dasar yang dipakai sebagai titik tolak landasan berpikir 

dalam penelitian ini adalah makin terpuruknya gaya hidup yang dilakukan di 

daerah perkotaan maka akan mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap 

kesehatan. Apalagi bagi orang yang sibuk dengan rutinitas pekerjaannya, 

seringkali tidak memperhatikan untuk melakukan aktivitas fisik. Sehingga sering 

terjadi kelelahan dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, baik itu lelah fisik 

maupun lelah pikiran. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi 

dampak tersebut yaitu beraktivitas fisik saat pergi bekerja yaitu dengan bersepeda. 

Aktivitas fisik yang intensitasnya sedang seperti bersepeda akan 

meningkatkan derajat sehat seseorang dan tentunya akan berdampak terhadap 

kemampuan memory. Makin seringnya melakukan aktivitas fisik makin baik juga 

kesehatan dan kemampuan memorynya.  

Banyak  hasil penelitian yang menegaskan bahwa efek dari olahraga 

adalah selain untuk kesehatan tubuh juga sangat membantu meningkatkan kinerja 

memory seseorang. 

1. Holmann, dkk. (Tieneke, 2008; Meningkatkan kecerdasan anak dengan 

olahraga) dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa para pemuda 

(mahasiswa) yang melakukan olahraga bersepeda diketahui memiliki aliran 

darah kebagian otak meningkat 30%. Semakin bertambahnya aliran darah di 

dalam otak  maka akan memicu otak untuk mengeluarkan sejumlah protein, 

diantaranya sejenis protein yang tumbuh di otak yang lajim dinamakan Brain 

Derived Neurotropic Factor (BDNF) yang menyebabkan tumbuhnya sel-sel 

saraf baru  pada bagian Hippocampus yang berfungsi meyimpan memori 
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dalam waktu panjang dan meminimalkan terjadinya gegar otak. Dengan 

adanya pertumbuhan BDNF ini para mahasiswa yang bersepeda relative lebih 

cepat dan bagus dalam menyelesaikan tes ujiannya dibanding dengan 

mahasiswa yang tidak bersepeda. 

2. Kana Endo,et.al. (1998) menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan dengan 

intensitas sedang selama 15 menit, namun bukan lima menit, mampu 

meningkatkan fungsi kognitif otak. 

3. Trudeau (Republika, 10 Desember 2010 dalam REPUBLIKA.CO.ID, NEW 

YORK) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sekitar separuh anak-anak 

dan remaja  di AS cenderung sedikit menyisakan waktu untuk memasukan 

porsi olahraga dalam rutinitas keseharian. Otak remaja mengalami perubahan 

penting dalam struktur dan fungsi, dan banyak peneliti percaya bahwa 

aktivitas fisik memiliki efek positif seperti meningkatkan aliran darah ke otak, 

konsentrasi, memori, dan faktor-faktor kunci lain yang terkait dengan belajar. 

Diawal tahun, studi serupa yang juga dilaksanakan di Spanyol menyarankan 

kepada anak-anak dan remaja untuk berolahraga diluar jam sekolah. Saran itu 

merujuk pada hasil tes yang menyimpulkan anak-anak dan remaja yang 

berolahraga diluar jam sekolah memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik 

ketimbang teman sebayanya yang jarang berolahraga diluar jam sekolah.  

Guna memastikan keabsahan hasil kedua riset awal, Dewan Riset Spanyol 

menganalisa data 1.700 remaja Spanyol yang tinggal di perkotaan. Oleh tim 

riset mereka ditanyakan perihal bagaimana mereka sampai menuju sekolah. 
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Tim riset mencatat 65 persen remaja mengatakan bersepeda atau berjalan ke 

sekolah. 

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas fisik 

(dalam hal ini bersepeda) selain meningkatkan derajat sehat juga mampu 

meningkatkan integritas fungsi otak, terjadinya peningkatan dalam synaptogenesis 

dan neuronal arsitektur, meningkatkan neurogenesis dan pertumbuhan sel-sel otak 

baru, meningkatkan tingkat elastisitas sel syaraf di otak, dan membuat aliran 

darah dan oksigen ke otak menjadi lancar, sehingga akan membantu kinerja 

memory. 

 

F. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian. 

Mengenai pengertian hipotesis itu sendiri Arikunto (2002:64) mengemukakan 

bahwa “dari arti katanya hipotesis memang berasal dari dua penggalan kata, 

“hypo” yang artinya dibawah dan “thesa” yang artinya kebenaran”. Lebih lanjut 

Arikunto (2002:64) menjelaskan bahwa “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”. 

 Dari pendapat di atas, berarti hipotesis adalah dugaan sementara terhadap 

sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Adapun sikap peneliti terhadap hipotesis 

yang dikemukakannya adalah harus menerima apabila tidak terbukti 

kebenarannya dan mengganti hipotesis seandainya melihat ada tanda-tanda bahwa 

data yang dikumpulkan tidak mendukung ke arah hipotesis sebelumnya. 
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Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka hipotesis penelitian 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan short term memory antara yang melakukan 

aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan bermotor (kontrol). 

2. Terdapat perbedaan kemampuan long term memory antara yang melakukan 

aktivitas bersepeda dengan yang berkendaraan bermotor (kontrol). 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh 

data, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Penggunaan metode dalam 

pelaksanaan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena dalam 

menggunakan metoda penelitian yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Oleh karena itu, merumuskan masalah yang diteliti serta menentukan 

tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sangat menentukan terhadap 

metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian ex post facto. Metode yang digunakan ini lebih mentitik 

beratkan pada penelitian komparatif. Mengenai hal ini, Nasir (1999:68) 

menyatakan “Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa 

faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu.” 

Tujuan penelitian ex post facto adalah melihat akibat dari suatu fenomena dan 

menguji hubungan sebab akibat dari data-data setelah semua kejadian yang 
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dikumpulkan  telah selesai berlangsung. Adapun Sukardi (2003:174) menjelaskan 

bahwa “penelitian ex-post facto merupakan penelitian di mana rangkaian variabel-

variabel bebas telah terjadi, ketika peneliti mulai melakukan pengamatan terhadap 

variabel terikat.” Ciri utama dalam penelitian ex post facto dapat dijelaskan oleh 

Nasir (1999:73) sebagai berikut “Sifat penelitian ex post facto, yaitu tidak ada 

kontrol terhadap variabel, dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau 

manipulasi terhadap variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya.” Hal ini lebih 

lanjut diterangkan pula oleh Arikunto (2002:237) yaitu, “Pada penelitian ini, 

peneliti tidak memulai prosesnya dari awal, tetapi langsung mengambil hasil.” 

Sukardi (2003:165) mengemukakan hal yang sama bahwa “…..karena sesuai 

dengan arti ex post facto, yaitu ‘dari apa dikerjakan setelah kenyataan’, maka 

penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian.”  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dengan treatment atau perlakuannya telah terjadi. Dengan mengacu 

pada beberapa penjelasan di atas, maka metode penelitian ex post facto dirasa 

tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. 

1. Desain Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai alur pikir dalam penelitian ini 

penulis memberikan gambaran sebuah desain penelitian yang penulis gunakan. 

Berkaitan dengan penelitian komparatif, penulis mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Fraenkel dkk (1993:321) bahwa “The basic causal-

comparative design involves selecting two or more groups that differ on a 
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particular variabel  of interest and comparing them on another variabel  or 

variabel s.” Desain kausal komparatif pada dasarnya melibatkan pemilihan dua 

kelompok penelitian yang berbeda dan membandingkannya dalam satu variabel 

atau beberapa variabel yang akan diteliti.  

2. Populasi dan Sampel 

Untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian tentunya diperlukan 

sumber data untuk dijadikan objek dari penelitian yang dilakukan. Sumber dari 

penelitian tersebut bisa dari orang, binatang atau pun benda sesuai dari tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. 

Adapun mengenai objek yang hendak diteliti adalah dinamakan dengan 

populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Arikunto, 2002:115). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti (Arikunto, 2002:117). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu anggota pekerja 

bersepeda (bike to work) Bandung yang aktif berjumlah 128 orang, dan dirasa 

cocok dengan tujuan yang hendak penulis capai. Jumlah ini didapat setelah 

penulis melakukan observasi langsung melalui pendataan dan wawancara 

langsung dengan pengurus komunitas pekerja bersepeda (bike to work) Bandung. 

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, penulis 

membuat suatu kriteria khusus untuk menentukan orang-orang yang akan 

dijadikan sampel, yaitu antara lain: 

a. Usia 20 tahun sampai 35 tahun, atau usia produktif bekerja (sesuai klafikasi 

yang akan diteliti). 
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b. Harus menggunakan sepeda sebagai aktivitas keseharian atau pergi bekerja 

dan dilakukan sudah satu tahun atau lebih. 

c. Menggunakan sepeda lebih dari  3 atau 5 kali dalam seminggu. 

d. Jarak yang ditempuh dalam beraktivitas sepedanya lebih dari 5 km dalam 

sehari. 

e. Serta anggota aktif dalam setiap event yang diadakan oleh komunitas Bike to 

Work. 

Sesuai dengan kriteria di atas, penentuan jumlah sampel yang diambil 

dirasa sesuai dengan persyaratan atau karakteristik penelitian yang penulis 

lakukan dan dapat mewakili populasi.  

Sedangkan untuk pembandingnya penulis menggunakan kelompok kontrol 

(memakai kendaraan bermotor) yang penentuan kriterianya sama dengan sampel 

yang diteliti, yaitu: 

a. Usia 20 tahun sampai 35 tahun, atau usia produktif bekerja. 

b. Menggunakan sepeda bermotor sebagai aktivitas atau pergi bekerjanya. 

c. Dilakukan sudah satu tahun atau lebih. 

Jumlah dari kelompok kontrol yang penulis ambil sama dengan jumlah 

sampel yang diteliti. 

3. Definisi Operasional Variabel 

Salah satu konsep dalam penelitian adalah variabel. Menurut Sugiyono 

(2008:60) mengemukakan bahwa “Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.”  

Variabel-variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang bisa menyebabkan 

perubahan (mempengaruhi) terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat 

itu sendiri adalah variabel yang menjadi akibat (dipengaruhi) karena adanya 

variabel bebas.  

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah aktivitas bersepeda 

dan yang menjadi kelompok kontrol yaitu aktivitas yang menggunakan kendaraan 

bermotor. Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah kemampuan short 

term memory dan long term memory.  

Secara rinci dapat diidentifikasikan variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel bebas. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah aktivitas 

bersepeda, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa aktivitas bersepeda 

merupakan salah satu contoh aktivitas fisik. Pengertian aktivitas fisik menurut 

Caspersen dkk (1985:126), dalam Public Health Report yaitu “physical activity is 

defined as any bodily movement produced by skeletal muscle that result in energy 

expenditure. They energy expenditure can be measured in kilocalories.” 

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa aktivitas fisik adalah gerakan 

fisik apapun yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan atau 
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membutuhkan pengeluaran energi di atas level istirahat. Pengeluaran energi 

tersebut dapat diukur dalam jumlah kilokalori.  

  Aktivitas fisik yang dimaksud di sini tentunya bertujuan untuk 

pemeliharaan kesehatan fisik, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap 

sehat dan bugar sepanjang hari.  

Beranjak dari pengertian aktivitas fisik tersebut, penulis menganggap 

aktivitas bersepeda dapat mewakili kegiatan fisik yang dimaksud. Aktivitas 

bersepeda adalah salah satu aktivitas fisik yang kegiatannya memanfaatkan sarana 

alat berupa sepeda dan proses pelaksanaannya mempergunakan energi secara 

aerobik yang bertujuan untuk pemeliharan kesehatan fisik, mental, dan kualitas 

hidup. 

b. Varibel terikat 

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah short term 

memory dan long term memory. Memory adalah kemampuan psikis untuk 

menerima, mencamkan, menyimpan dan menghadirkan kembali rangsangan / 

peristiwa yang pernah dialami seseorang. Seperti halnya pendapat Walgito 

(2004:145) mengemukakan bahwa “ingatan (memory) merupakan kemampuan 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima (learning), menyimpan 

(retention), dan menimbulkan kembali (remembering) hal-hal telah lampau”. 

Short terms memory (memori jangka pendek) adalah salah satu proses 

penyimpanan informasi yang bersifat sementara, dan hanya mampu mengingat 

lima sampai sembilan bit informasi serta informasi yang disimpan berisi informasi 

yang terpilih dari memori sensori. Long term memory (memori jangka panjang) 
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diartikan sebagai tempat penyimpanan informasi yang bersifat permanen 

dibandingkan memori jangka pendek. Memori jangka panjang disebut juga 

sebagai gudang atau tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya tidak 

terbatas. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan sebuah alat atau 

metode untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Alat ukur 

dalam sebuah penelitian juga dapat dikatakan dengan instrumen penelitian.  

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian, Nurhasan 

(2000:2) mengemukakan bahwa “Dalam proses pengukuran membutuhkan alat 

ukur, dengan alat ini kita akan mendapat data yang merupakan hasil pengukuran”. 

Oleh karena itu alat atau instrumen dalam sebuah penelitian mutlak harus ada 

sebagai bahan untuk pemecahan masalah penelitian yang hendak diteliti. Untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan, peneliti harus mengikuti prosedur-prosedur 

dalam pelaksanaan tes, dan demi kelancaran pelaksanaan tes perlu diperhatikan 

beberapa hal yang diduga sebagai indikator kelancaran tersebut. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan data dari kemampuan short terms memory, digunakan 

alat tes yaitu Letter Test. Alat tes ini diadopsi dari G.A. Miller (1956) 

penelitian yang berjudul “The Magical Number 7+2” yang meneliti tentang 

kemampuan short terms memory seseorang. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes sebagai berikut : 
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1) Sampel diperlihatkan huruf atau angka yang telah disusun (namun tidak 

mengandung arti) secara bertahap. Dimulai dari dua digit huruf hingga 12 

digit huruf selama 10 detik untuk masing-masing tahap/level. 

2) Setelah dilperlihatkan huruf selama 10 detik, sampel kemudian diminta 

menuliskan kembali huruf tersebut dan dilakukan secara bertahap sampai 

level terakhir.  

3) Tingkat kemampuan short terms memory sampel ditentukan oleh hasil 

komulatif skor tiap tahap/level. 

b. Untuk mendapatkan data kemampuan long term memory, digunakan test 

mengingat kata atau disebut Word Test. Alat tes ini diadopsi dari penelitian 

G.A. Miller (1956) dalam penelitian yang sama yang berjudul “The Magical 

7+2”. 

Adapun untuk langkah-langkah pengambilan tes adalah sebagai berikut: 

1) Sampel diperlihatkan 15 kata (tidak saling berhubungan), untuk 

dihapalkan selama 1,5 menit. 

2) Setelah 1,5 menit berlalu, sampel dituntut untuk menuliskan kembali kata-

kata yang diperlihatkan tadi. 

3) Jumlah kata-kata yang mampu ditulis secara benar, menggambarkan 

kemampuan long terms memory dari sampel tersebut. 

5. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan dimulai dengan 

menentukan populasi yang akan dijadikan sumber penelitian, kemudian dilakukan 

penentuan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan teknik purposive 
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sampling, sampel yang diteliti terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok 

bersepeda dan kelompok sepeda motor (kontrol) sebagai pembanding, setelah itu 

dilakukan pengambilan data melalui tes short term memory dan long term 

memory, data hasil tes memori tersebut kemudian dianalisis dan pada akhirnya 

diambil sebuah kesimpulan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) Serie 17. Tahapan analisis statistik untuk 

membandingkan short term memory dan long term memory antara kelompok 

aktivitas bersepeda dengan kelompok kendaraan bermotor (kontrol). Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memperoleh 

informasi mengenai distribusi kenormalan data. Selain itu, uji normalitas data juga 

akan menentukan langkah yang harus ditempuh selanjutnya, yaitu analisis statistik 

apa yang harus digunakan, apakah statistik parametrik atau non-parametrik.  

Langkah yang dilakukan adalah dengan menginput dan menganalisa 

menggunakan deskripsi explore data pada menu SPSS Serie 17.  

Uji normalitas dari output yang dihasilkan program SPSS 17 terdapat lima 

uji analisis normalitas data, yaitu kolmogorov smirnov, Shapiro-wilk, QQ Plots, 

Detrended normal QQ Plots, dan Spread V.S Level Plot.  Ke lima uji analisis ini 

sebenarnya saling mendukung satu sama lainnya. Untuk uji normalitas, penulis 

mengacu pada analisis kolmogorov smirnov. Penulis memiliki anggapan bahwa 
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untuk jumlah sampel sama atau di bawah 30 orang termasuk pada kategori 

kelompok sampel kecil, maka pengujian dengan kolmogorov smirnov sangat 

relevan. Dengan  pengujian kolmogorov smirnov, untuk jumlah sampel sama atau 

di bawah 30 orang memiliki derajat yang tinggi.  

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilaksanakan setelah uji normalitas data.  Tujuan uji 

homogenitas data adalah untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari 

sampel atau populasi yang homogen atau tidak.  Selain itu juga untuk menentukan 

jenis analisis statistik apa yang selanjutnya digunakan dalam uji hipotesis data. 

Karena syarat dari uji satistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi 

normal dan homogen.  

Uji homogenitas data menggunakan program software SPSS Serie 17 

adalah sama dengan uji normalitas data.  Output yang dihasilkan dari descriptive 

explore data tersebut sekaligus menghasilkan dua analisis, yaitu normalitas dan 

homogenitas data. Untuk uji homogenitas data mengacu pada penghitungan 

Lavene Statistik hasil output dari SPSS. 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan dari data yang 

diperoleh. Jenis analisis statistik yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis 

dalam rangka mencari kesimpulan ditentukan oleh hasil uji normalitas dan 

homogenitas data. Dalam uji hipotesis ini penulis membandingkan hasil tes short 

term memory dan long term memory pada kelompok sampel bersepeda dan 

kelompok kendaraan bermotor (kontrol).  Pengujian dilakukan untuk mengetahui 
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apakah ada perbedaan kemampuan short term dan long term memory antara yang 

melakukan aktivitas fisik bersepeda yang menggunakan sepeda motor.  

        Uji hipotesis untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok sampel, 

digunakan analisis dengan independent sampel t-test. Output yang dihasilkan 

setelah pengolahan, diperoleh uji-t (uji beda rata-rata). 

 

H. Lokasi Penelitian 

Untuk penentuan lokasi penelitian penulis lakukan dengan membagi ke 

dalam dua tempat yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk sampel penelitian bertempat di Taman Cikapayang Dago Bandung 

(Tempat Komunitas Bike to Work Bandung berkumpul) yang terletak di Jl. Ir. 

H. Juanda Dago Bandung.  

2. Untuk kelompok kontrol bertempat di Hotel Hyatt Regency Bandung yang 

terletak di Jl Sumatera No.51 Bandung. 


