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Abstrak

Latar belakang : Kemandirian merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak
bergantung pada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh. Pada
lansia dengan usia 60 tahun keatas cenderung mengalami penurunan kemampuan
untuk melakukan suatu aktifitas (Activity of Daily Living).
Tujuan penelitian : tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
tingkat kemandirian lansia dalam melakukan Activity of Daily Living dengan
memberikan perlakuan berupa senam lansia. Desain penelitian : Penelitian ini
menggunakan metode Quasy Eksperimental, dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan Purposive Sampling, sebanyak 35 lansia yang berusia 60 – 70 tahun
keatas di Wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1. Instrumen menggunakan Barthel
Index. Teknik analisa data menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank dan
menggunakan Desain penelitian One Group Pretest-Posttest without Control
Design.
Hasil penelitian : Hasil penelitian tingkat kemandirian lansia dalam melakukan
Activity of Daily Living yang berusia (60 – > 70 tahun) sesudah diberikan senam
lansia menunjukan bahwa sebagian besar lansia sebanyak 32 responden (91,4%)
termasuk Mandiri dan 3 responden (8,6%) termasuk dalam ketergantungan ringan
dan tidak terdapat responden (0%) yang mengalami ketergantungan total.
Kesimpulan penelitian : Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh
pemberian senam lansia terhadap kemandirian melakukan aktifitas sehari-hari
pada lansia di Wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1. Diharapkan kegiatan senam
lansia tersebut dapat dikembangkan guna meningkatkan kesehatan dan
kemandirian lansia di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Kemandirian, Lansia, Activity of Daily Living
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Abstract

Background : Independence is a condition where a person does not depend on
authority and does not need full direction. In the elderly with age 60 years and
above tend to exercise a decrease in the ability to do an activity (Activity of Daily
Living). Increased life expectancy causing an increase in the number of elderly
and will cause various health problems such as degenerative diseases. This can
cause a decrease in productivity in the elderly which refers to a decrease in
independence in carrying out daily activities (Activity of Daily Living).
Research Purposes : The purpose of this study is to identify the degree of
independence of the elderly in doing Activity of Daily Living by providing
treatment in the form of elderly gymnastics. Research Design : This research uses
the method Quasy Eksperimental, with sampling techniques using Purposive
Sampling, as many as 35 elderly aged 60 – 70 years and above in the work area of
Puskesmas Sebulu 1. Instrument using Barthel Index. Data analysis techniques
using the test Wilcoxon Sign Rank and using research designs One Group Pretest-
Posttest without Control Design.
Research Result : The result of research on the level of independence of the
elderly in conducting Activity of Daily Living the aged (60 – > 70 years) after
given the elderly exercise shws that most of the elderly as much 32 respondent
(91,4%) including independence and 3 respondent (8,6%) included in light
attachment and no respondent (0%) who experience total dependence.
Research Conclusions : This shows that there is an effect of giving elderly
gynastics on independence do Activity of Daily Living in the work area of
Puskesmas Sebulu 1. It is expected that these elderly exercise activities can be
developed to improve the health and independence of the elderly in the future .
Key Word : Independence, Elderly, Activity of Daily Living
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PENDAHULUAN

Penuaan atau Aging adalah hasil

akumulasi dari perubahan organisme atau

objek karena waktu. Penuaan pada

manusia berkaitan dengan proses

multidimensional fisik, psikologis dan

perubahan sosial. Umur merupakan

ukuran secara kronologis, dan ulang tahun

seseorang merupakan hal yang penting

dalam masalah "penuaan". Masa usia

lanjut memang masa yang tidak bisa

dielakkan oleh siapapun khususnya yang

dikaruniai umur panjang, yang dilakukan

oleh manusia hanyalah menghambat

proses menua agar tidak terlalu cepat,

karena pada hakikatnya dalam proses

menua terjadi suatu kemunduran atau

penurunan ( Suadirman, 2011).

Associations of Alzheimer’s Disease

International (ADI) menyatakan bahwa

Indonesia termasuk dalam sepuluh negara

dengan angka penderita demensia tertinggi

di Asia Tenggara bahkan di dunia dengan

proyeksi jumlah penderita demensia pada

tahun 2015 sebesar 1,2 juta jiwa (ADI,

2014). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah

lansia meningkat secara konsisten dari

waktu ke waktu. Studi yang dilakukan

oleh Alzheimer’s Indonesia (ALZI)

menunjukkan bahwa rata-rata keluarga

yang memiliki orang dengan demensia

(ODD) menghabiskan sekitar Rp. 4-7 juta

per bulan untuk biaya perawatan

(Priherdityo, 2016).

Meningkatnya jumlah penderita

demensia yang dialami oleh lansia dapat

menyebabkan tingginya faktor resiko

terjadinya berbagai masalah kesehatan

khususnya penurunan fungsional. Lansia

dengan gangguan fungsional akan

berpengaruh pada kemandirian dalam

melakukan aktivitas sehari-hari Activity of

Daily Living sehingga dapat menurunkan

kualitas hidup lansia. Kemandirian

merupakan kemampuan seorang lansia

dalam melakukan aktivitas sehari-hari

tanpa bantuan orang lain.

Di Indonesia jumlah penduduk lansia

pada tahun 2006 sebesar kurang lebih 19

juta dengan usia harapan hidup 66,2 tahun,

pada tahun 2010 sebesar 23,9 juta (9,77%)

dengan usia harapan hidup 67,4 tahun dan

pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 28,8

juta (11,34%), dengan usia harapan hidup

71,1 tahun.

Dari jumlah tersebut pada tahun 2010,

jumlah lansia yang tinggal diperkotaan

sebesar 12.380.321 (9,58%) dan yang

tinggal dipedesaan sebesar 15.612.232

(9,97%). Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) tahun 2014 jumlah



2

penduduk usia lanjut di Kalimantan Timur

mencapai 287.218 jiwa (8,57 persen) dari

jumlah penduduk Kalimantan Timur

sebanyak 3.351.432 jiwa, dengan rincian

usia 60-69 tahun sebanyak 114.954 orang,

usia 70-79 tahun sebanyak 101.458 orang,

usia 80 -89 tahun sebanyak 36.351 orang

dan usia 90 tahun sebanyak 34.185 orang.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk

Provinsi Kalimantan Timur meningkat

menjadi 3,62 juta jiwa dan berdasarkan

Hasil Survei Antar Sensus (SUPAS, 2015)

sebanyak 2,56 juta jiwa atau 71 %

penduduk Samarinda tersebut merupakan

penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia lanjut 60 tahun

keatas pada desa Sebulu 1 sebanyak 1.038

orang dengan rincian 594 laki-laki dan 444

orang perempuan.

Dapat kita ketahui jumlah lansia dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan,

hal ini disebabkan oleh majunya pelayanan

kesehatan, menurunnya angka kematian

bayi dan anak, perbaikan gizi dan sanitasi

serta meningkatnya pengawasan terhadap

penyakit infeksi. Dapat disimpulkan

seiring dengan meningkatnya jumlah usia

lanjut, maka akan meyebabkan banyaknya

lansia yang mengalami penurunan

fungsional sehingga menghambat aktivitas

sehari-hari.

Penurunan fungsional tersebut dapat

ditandai dengan perubahan persepsi,

hambatan berkomunikasi, gangguan

memori, penurunan fokus dan hambatan

dalam melaksanakan tugas harian atau

Activity of Daily Living (ADL). (Muzamil,

Afriwardi & Martini, 2014).

Meningkatnya populasi usia lanjut

akan dapat menimbulkan masalah-masalah

penyakit pada usia lanjut. Penurunan

fungsional tersebut berakibat pada

menurunnya kemandirian seorang lansia

sehingga selalu bergantung pada orang

lain. Penurunan Activity of Daily Living

pada lansia disebabkan oleh persendian

kaku, pergerakan yang terbatas, waktu

bereaksi yang lambat, keseimbangan tubuh

yang buruk, gangguan peredaran darah,

keadaan yang tidak stabil bila berjalan

seperti ingin jatuh, gangguan penglihatan

dan pendengaran. Ketergantungan pada

lansia jika tidak segera ditangani maka

akan menimbulkan beberapa akibat seperti

timbulnya berbagai penyakit, gangguan

sistem tubuh dan sistem syaraf pusat serta

menurunnya Activity of Daily Living

(Setyawati,2012).

Beberapa tindakan yang dapat

digunakan untuk mengatasi hal tersebut

antara lain dengan senam lansia, karena

manfaat senam lansia bagi kesehatan
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adalah sebagai upaya promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat tersebut

ditinjau dari fisik, psikis dan sosial.

Manfaat fisik dari senam lansia adalah

menjaga tekanan darah tetap stabil,

melenturkan otot-otot tubuh, menguatkan

tulang, menjaga berat badan ideal, dan

meningkatkan kebugaran (Nisak, 2012).

Senam lansia adalah suatu usaha

alternative alami yang sehat untuk

menghadapi ketegangan dan

menghadirkan relaksasi dalam kehidupan

sehari-hari. Senam lansia bertujuan

meningkatkan rasa percaya diri,

menguatkan motivasi belajar, merangsang

otak kiri dan kanan, merelaksasi otak dan

dapat menguatkan tulang dan otot

sehingga lansia dapat melakukan aktivitas

sehari-hari dengan baik ( Andri 2013).

Dengan senam ini diharapkan lansia

yang mengalami penurunan fungsional

dapat segera meningkatkan fungsi

motoriknya kembali, lebih bersemangat,

meningkatkan konsentrasi dan terhindar

dari berbagai macam penyakit. Salah satu

olahraga yang aman dan dapat

menurunkan perubahan fisik pada lansia

adalah senam. Aktivitas fisik seperti

senam pada usia lanjut yang dilakukan

secara rutin akan meningkatkan kebugaran

fisik, sehingga secara tidak langsung

senam dapat meningkatkan fungsi jantung

dan melenturkan otot-otot (Uliyandari,

2009).

Prinsip senam pada lansia adalah

mengaktifkan 3 dimensi otak, yaitu

dimensi pemusatan yang dapat

meningkatkan aliran darah ke otak,

meningkatkan penerimaan oksigen

sehingga dapat membersihkan aliran di

otak, dimensi lateralis akan menstimulasi

koordinasi kedua belahan otak yaitu otak

kiri dan kanan (memperbaiki pernafasan,

stamina, melepaskan ketegangan dan

mengurangi kelelahan), dimensi

pemfokusan untuk membantu melepaskan

hambatan fokus dari otak (yaitu

memperbaiki kurangnya konsentrasi)

(Deninison dalam Anton, 2010).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan

adalah metode Quasy Eksperimental ,

dikatakan Quasy Eksperimental karena

metode ini merupakan kegiatan percobaan

(experiment), yang bertujuan untuk

mengetahui suatu gejala atau pengaruh

yang timbul, sebagai akibat dari adanya

perlakuan tertentu.
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Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia

usia 60 tahun dalam wilayah Puskesmas

Sebulu 1 sejumlah 1.038 orang dengan

rincian 594 laki-laki dan 444 orang

perempuan. Sampel yang akan diambil

adalah lansia usia 60 tahun keatas yang

melakukan kunjungan di wilayah kerja

Puskesmas Sebulu 1. Teknik pengambilan

sampel pada penelitian ini diambil dengan

cara Purposive Sampling. Sampel

berjumlah 35 orang.

Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini

menggunakan Kuosioner Barthel Indeks.

Prosedur Pengumpulan dan Analisa

Data

Pengumpulan data dilakukan mulai

tanggal 15 Januari 2020 sampai 15

Februari 2020. Peneliti melakukan Pre-test

dan Post-test dengan menggunakan

kuosioner Barthel Indeks. Peneliti

memberikan intervensi berupa senam

lansia sebanyak tiga kali seminggu selama

empat minggu. Latihan dilakukan selama

15 menit. Peneliti selanjutnya melakukan

post-test pada lansia sesudah memberikan

senam lansia selama empat minggu.

Analisa data menggunakan uji

nonparametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank

karena data berskala ordinal dan tidak

berdistribusi normal.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sebagian besar responden berumur 60-70

tahun yang berjumlah 22 orang (62,9%).

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar

responden adalah perempuan, yaitu 18

orang (51,4%). Dari hasil penelitian ini juga

ditemukan adanya perubahan signifikan

antara kemandirian melakukan aktifitas

sehari-hari pada lansia sebelum dan sesudah

diberikan senam lansia. Hal ini terbukti dari

adanya peningkatan kemandirianpada lansia

sesudah diberikan senam lansia. Sebelum

diberikan senam lansia, sebagian responden

mengalami penurunan kemampuan dalam

melakukan aktifitas sehari-hari dengan skor

< 16 sebanyak 14 orang (68,6%), namun

sesudah diberikan senam lansia seabgian

besar responden memiliki peningkatan

kemandirian dengan skor > 16 sebanyak 32

orang (91,4%).

Hasil analisa data menggunakan

Wilcoxon Sign Rank diperoleh nilai

signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan

p<0,05 yang berarti Ho ditolak bermakna

ada pengaruh senam lansia terhadap
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kemandirian melakukan aktifitas sehari-hari

pada lansia di wilayah kerja Puskesmas

Sebulu 1.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh

senam lansia terhadap kemandirian

melakukan aktifitas sehar-hari pada lansia

menunjukan terjadinya perubahan yang

signifikan antara kemandirian lansia antara

sebelum dan sesudah diberikan senam lansia

selama 15 menit selama empat minggu. Hal

ini terbukti ddari peningkatan kemandirian

lansia sesudah diberikan senam lansia.

Sebelum diberikan senam lansia

sebagian besar lansia mengalami penurunan

kemampuan atau ketergantungan ringan,

sedangkan sesudah diberikan senam lansia

sebagian besar lansia memiliki kemandirian

baik yaitu 32 orang (91,4%). Nilai tersebut

diinterprestasikan kedalam kemandirian

yang artinya dari 8 parameter kemandirian

Activity of Daily Living yaitu membersihkan

diri, menggunakan toilet, makan, berpindah

tempat, mobilisasi, berpakaian, naik turun

tangga, dan mandi lansia mampu

melaksanakan 7-8 parameter secara mandiri.

Hal ini dimungkinkan karena pada lansia

yang mengikuti senam lansia secara rutin

akan mengalami pelenturan pada otot-otot

dan sendi sehingga lebih mudah melakukan

aktifitas sehari-hari. Menurut Stanley dan

Patricia (2007) yang menjelaskan secara

fisiologis latihan fisik dapat meningkatkan

kapasitas aerobik, kekuatan, fleksibilitas

dan keseimbangan.

Adanya perubahan signifikan pada

kemandirian lansia dalam melakukan

aktifitas sehari-hari terlihat dari hasil uji

Wilcoxon Sign Rank didapatkan hasil bahwa

nilai signifikansi yaitu 0,000 yang berarti

p<0,05 dengan taraf kepercayaan 95%,

maka Ho ditolak bermakna ada pengaruh

senam lansia terhadap kemandirian

melakukan aktifitas seahri-hari pada lansia

di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1. Hal

tersebut menuunjukkan bahwa senam lansia

dapat digunakan sebagai alternatif dalam

memberikan intervensi pada lansia

khususnya bagi lansia yang mengalami

penurunan kemandirian. Activity of Daily

Living adalah kegiatan sehari-hari pada

lansia yang dilakukan seseorang dengan

sendirinya tanpa bantuan orang lain dalam

mempertahankan hidup dan kesehatannya.

Activity of Daily Living adalah kegiatan

melakukan pekerjaan rutin sehari-hari

meliputi mandi, berpakaian, berpindah

tempat, toileting, continence dan makan

( Shelkey, 2012).

Menurut Stanley dan Patricia (2007)

yang menjelaskan secara fisiologis latihan
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fisik dapat meningkatkan kapasitas aerobik,

kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan.

Meningkatnya kemandirian Activity of Daily

Living pada responden setelah diberikan

senam lansia dapat disebabkan karena para

responden sangat antusias saat melakukan

senam dari awal hingga akhir. Hal ini

menyebabkan para responden sangat

bersemangat dan ceria. Secara fisik

kemampuan bergerak dan kekuatan otot

lansia juga mengalami peningkatan karena

merasa lebih sehat dan bugar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini terbukti terdapat

pengaruh senam lansia terhadap

kemandirian melakukan aktifitas sehari-hari

pada lansia, maka disarankan kepada

petugas Puskesmas Sebulu 1 agar dapat

meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan

pada lansia khususnya dalam melakukan

senam lansia yang terkait dengan

peningkatan kesehatan serta kualitas hidup

lansia. Selalu memberikan informasi

kesehatan bagi lansia agar dapat

meningkatkan kualitas hidup dengan

melakukan kegiatan berupa senam lansia

secara rutin. Selain itu, sesuai dengan

keterbatasan penelitian ini, untuk peneliti

selanjutnya disarankan menggunakan

kelompok kontrol, menambah waktu

penelitian agar hasil yang didapatkan lebih

representatif, dan memperhatikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kemandirian

lansia.
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