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RINGKASAN

PENGARUH PROGRAM VIRTUAL REALITY EXERGAMES MENGGUNAKAN
NINTENDO WIITM DENGAN BALANCE BOARD TERHADAP AKTIVITAS OTOT
GASTROKNEMIUS DAN TIBIALIS ANTERIOR PADA LAKI-LAKI USIA MUDA

DENGAN OBESITAS

Obesitas merupakan masalah kesehatan global. Obesitas terjadi karena

ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan aktivitas fisik, berkaitan dengan

perubahan gaya hidup yang mengarah pada sedentary life style. Beberapa tahun terakhir terjadi

kecenderungan peningkatan populasi obesitas dari tahun ke tahun. Obesitas memodifikasi

geometri tubuh, meningkatkan massa pada segmen tubuh dan mengakibatkan limitasi pada

biomekanik dari aktivitas sehari-hari yang dapat menyebabkan limitasi fungsional. Obesitas

juga dapat menyebabkan penurunan fungsi kontraksi otot, massa otot dan kualitas otot.

Virtual reality exergames telah banyak diteliti penggunaannya untuk meningkatkan

aktivitas fisik, mencegah obesitas, dan reedukasi motorik. Exergames dapat digunakan di

berbagai tempat, untuk berbagai kelompok usia dan tujuan yang berbeda, serta meningkatkan

kepatuhan sehingga meningkatkan tercapainya manfaat kesehatan. Program WiiTM exergames

berkontribusi terhadap perbaikan stabilitas sendi pergelangan kaki dan mengubah pergerakan

COP anteroposterior dan mediolateral, dimana tibialis anterior dan medial gastroknemius

merupakan otot primer yang digunakan untuk keseimbangan. Pemahaman mengenai aktivitas

otot setelah melakukan latihan dengan Virtual Reality Exergames penting untuk menilai

potensi manfaatnya pada otot. Penelitian ini meneliti pengaruh program virtual reality

exergames Nintendo WiiTM dengan balance board terhadap  aktivitas otot gastroknemius dan

tibialis anterior menggunakan surface electromyography.
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Penelitian ini merupakan studi eksperimental pre and post test yang dilakukan pada

subyek laki-laki usia 25-40 tahun dengan obesitas, dengan jumlah 14 orang. Perlakuan yang

dilakukan adalah program virtual reality exergames menggunakan Nintendo WiiTM dengan

balance board (aktivitas yoga, strength, balance dan aerobic) 30 menit tiap sesi, 3x seminggu,

selama 4 minggu. Parameter yang dinilai adalah aktivitas otot gastroknemius dan tibialis

(maksimal dan rerata) diukur dengan surface electromyography. Aktivitas otot dikatakan

mengalami perbaikan apabila amplitudo meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas maksimal otot

gastroknemius kanan dengan selisih rerata 108,64 ± 81,80 (p=0,0001), aktivitas maksimal otot

gastroknemius kiri dengan selisih rerata 90,78 ± 57,21 (p=0,0001), aktivitas rerata otot

gastroknemius kanan dengan selisih rerata 117,30 ± 40,56 (p=0,0001), aktivitas rerata otot

gastroknemius kiri dengan selisih rerata 195,79 ± 56,26 (p=0,0001), aktivitas maksimal otot

tibialis anterior kanan (p=0,001), aktivitas maksimal otot tibialis anterior kiri (p=0,001),

aktivitas rerata otot tibialis anterior kanan dengan selisih rerata 98,71 ± 64,34 (p=0,0001), dan

aktivitas rerata otot tibialis anterior kiri dengan selisih rerata 85,14 ± 58,65 (p=0,0001) sesudah

dibandingkan sebelum perlakuan.

Penelitian ini menunjukkan peningkatan aktivitas otot gastroknemius dan tibialis anterior

setelah dilakukan program virtual reality exergames menggunakan Nintendo WiiTM dengan

balance board selama 4 minggu pada subyek laki-laki usia muda dengan obesitas.
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SUMMARY

EFFECT OF VIRTUAL REALITY EXERGAMES PROGRAM USING NINTENDO
WIITM WITH BALANCE BOARD TOWARDS GASTROCNEMIUS AND ANTERIOR

TIBIAL MUSCLES
IN MEN'S YOUNG PEOPLE WITH OBESITY

Obesity is a global health problem. Obesity occurs because of an imbalance between

eating patterns, eating behavior and physical activity, related to lifestyle changes that lead to

sedentary life style. In recent years there has been a tendency for an increase in the obesity

population from year to year. Obesity modifies body geometry, increases mass in body

segments and results in biomechanical limitation from daily activities that can cause functional

limitation. Obesity can also cause a decrease in muscle contraction function, muscle mass and

muscle quality.

Virtual reality exergames have been extensively studied for their use to increase

physical activity, prevent obesity, and motor education. Exergames can be used in various

places, for different age groups and purposes, as well as increasing compliance thereby

increasing the achievement of health benefits. The WiiTM exergames program contributes to

improving ankle joint stability and altering anteroposterior and mediolateral COP movements,

where the anterior tibial and medial gastroknemius are the primary muscles used for balance.

An understanding of muscle activity after doing exercises with Virtual Reality Exergames is

important to assess the potential benefits to the muscles. This study examines the effect of

Nintendo WiiTM virtual reality exergames program with a balance board on gastrocnemius and

anterior tibial muscles using surface electromyography.

This research is an experimental study pre and post test conducted on male subjects

aged 25-40 years with obesity, with a total of 14 people. The treatment is a virtual reality
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exergames program using Nintendo WiiTM with a balance board (yoga, strength, balance and

aerobic activity) 30 minutes each session, 3 times a week, for 4 weeks. The parameters assessed

were gastroknemius and tibial muscle activity (maximal and average) measured by surface

electromyography. Muscle activity is improve when amplitude increases.

The results of this study showed a significant increase in right gastrocnemius maximal

activity with mean difference of 108.64 ± 81.80 (p=0.0001), left gastrocnemius maximal

activity with a mean difference of 90.78 ± 57.21 (p=0.0001), right gastroknemius average

activity with a mean difference of 117.30 ± 40.56 (p=0.0001), left gastroknemius average

activity with a mean difference of 195.79 ± 56.26 (p=0.0001), right anterior tibial maximum

activity (p=0,001), left anterior tibial maximal activity (p=0,001), right anterior tibialis average

activity with a mean difference of 98.71 ± 64.34 (p=0.0001), left anterior tibial average activity

with a mean difference of 85.14 ± 58.65 (p=0.0001), after compared before treatment.

This study shows an increase in gastrocnemius and anterior tibial muscles activity after

a virtual reality exergames program using Nintendo WiiTM with balance board for 4 weeks in

young obese subjects.
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