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INTISARI

Kecenderungan peningkatan harapan hidup lansia di Indonesia dari tahun

ketahun telah mempengaruhi kesehatan lansia itu sendiri. Penyakit degeneratif seperti

Hypertensi, Diabetes dan kanker terus meningkatkan angka morbiditas khususnya

bagi para lansia. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi kemandirian lansia untuk

dapat melakukan aktifitas sehari-hari (Activity of Daily Living) akibat penyakit yang

ia derita. Sehingga membuat para lansia harus menggantungkan hidup pada orang

lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kondisi ini telah membawa

para tenaga kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal

bagi para lansia guna meningkatkan kesehatan lansia di Indonesia.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan posyandu lansia

di setiap desa dan memberikan pelayanan serta pendidikan kesehatan. Senam lansia

adalah salah satu kegiatan yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan

kemandirian lansia. Metode yang digunakan adalah Quasy Eksperimental dimana

dilakukan kegiatan (percobaan). Setelah diberikan perlakuan tersebut, dilakukan

analisis antara sebelum dan sesudah pemberian perlakuan berupa senam lansia untuk

menentukan tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktifitas sehari-hari

(Activity of Daily Living) tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa senam lansia mempengaruhi tingkat

kemandirian lansia dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Activity of Daily Living).

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank dimana

sesudah dilakukan senam lansia secara rutin terjadi peningkatan kemandirian 32

responden (91,4%) dengan kemandirian (Mandiri), dan 3 responden (8,6%) dengan

(Ketergantungan ringan). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat

pengaruh senam lansia terhadap kemandirian melakukan aktifitas sehari-hari pada

lansia di Wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1.
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Pengaruh Senam Lansia Terhadap Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-
hari pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sebulu 1
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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). Meningkatnya usia harapan
hidup menyebabkan peningkatan jumlah lansia dan akan menyebabkan berbagai
masalah kesehatan seperti penyakit degeneratif. Hal ini dapat menyebabkan
penurunan produktifitas pada lansia yang mengacu pada penurunan kemandirian
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari (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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The Influence of Elderly Exercise on The Indenpendence of Doing Daily
Activities In The Elderly In The Work Area of Puskesmas Sebulu 1

Rizka Dwiyanti ¹*, Dwi Hendriani², Nino Adib Chifdillah³
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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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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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
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(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 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
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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). World Health Organization

(WHO) memprediksi bahwa terdapat 35,6 juta orang lansia di seluruh dunia

mengalami demensia dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

(WHO, 2015).

Data mengenai proporsi gangguan fungsional pada usia lanjut di

Kalimantan Timur masih sangat terbatas, namun demikian beberapa penelitian
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sebelumnya telah dilakukan untuk melihat besarnya masalah gangguan

fungsional pada usia lanjut di Kalimantan Timur.

Meningkatnya populasi usia lanjut akan dapat menimbulkan masalah-

masalah penyakit pada usia lanjut. Menurut Departemen Kesehatan tahun

1998, terdapat 7,2% populasi usia lanjut mengalami demensia dan kesulitan

dalam melakukan berbagai aktivitas. Penurunan fungsional tersebut berakibat

pada menurunnya kemandirian seorang lansia sehingga selalu bergantung

pada orang lain. Sebanyak 5% usia lanjut 65 – 70 tahun menderita demensia

dan akan meningkat dua kali lipat setiap 5 tahun mencapai 45% pada usia

diatas 85 tahun. Demensia merupakan sindrom akibat penyakit otak, bersifat

kronik progresif ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif multiple dan

kemandirian seorang lansia ( PNPK Jiwa/Psikiatri 2012).

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).

Senam bugar lansia merupakan senam aerobic low impact, mudah

dilakukan tidak memberatkan dan diterapkan pada lansia. Komponen di

dalam senam bugar lansia cocok bagi lansia karena gerakan-gerakan
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didalamnya menghindari gerakan melompat, kaki menyilang, maju-mundur

yang dapat memberatkan lansia.

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).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang

diangkat adalah apakah terdapat “Pengaruh Senam Lansia Terhadap

Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-hari pada Lansia di Wilayah Kerja

Puskesmas Sebulu 1 ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis Pengaruh Senam Lansia Terhadap Kemandirian

Melakukan Aktifitas Sehari-hari pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas

Sebulu 1.
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2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengidentifikasi karakteristik responden meliputi jenis kelamin

dan usia lansia.

b. Untuk mengidentifikasi kemandirian responden sebelum diberikan

senam lansia.

c. Untuk mengidentifikasi kemandirian responden sesudah diberikan

senam lansia.

d. Menganalisis perbedaan kemandirian responden antara sebelum dan

sesudah diberikan senam lansia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai pentingnya melakukan aktivitas fisik

secara berkala dan kunjungan ke Posyandu Lansia setiap bulannya guna

meningkatkan kemandirian lansia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi tempat penelitian

Sebagai bahan masukan guna pengembangan kualitas pelayanan

Lansia /dalam melakukan kunjungan ke Posyandu Lansia dan rutin

melaksanakan Senam Lansia.
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b. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi

perpustakaan untuk bahan acuan penelitian yang akan datang.

c. Bagi responden

Dengan penelitian yang telah dilakukan semoga menambah

pengetahuan pada para usia lanjut dalam melakukan aktivitas fisik

khususnya Senam Lansia ke Posyandu Lansia.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian

khususnya tentang pengaruh Senam Lansia terhadap kemandirian

Lansia dalam melakukan Activity of Daily Living.

E. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan penelitian Pengaruh Senam Lansia

Terhadap Kemandirian Melakukan Aktftas Sehari-hari pada Lansia adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian
N
o

Nama
Peneliti

Judul Lokasi Tahun
Penelitian

Desain Hasil

1 Darsini, M
Zainul Arifin

Pengaruh
Senam
Lansia
Terhadap
Keman
dirian
Activity of
Daily
Living
(ADL)
pada Lansia

UPT Panti
Werdha
Mojopahit
Mojokerto

2019 Quasy
Eksperim
ental

Teradapat
pengaruh
senam lansia
terhadap
kemandirian
Activity of
Daily Living
(ADL) pada
lansia
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N
o

Nama
Peneliti

Judul Lokasi Tahun
Penelitian

Desain Hasil

2 Rida Khoirul
Nisa

Perbedaan
Tingkat
Keman
dirian
Lansia
Berdasar
kan
Keaktifan
Mengikuti
Senam

UPT
Pelayanan
Sosial
Tresna
Werdha
Magetan

2017 Kompa-
ratif

Terdapat
Perbedaan
Tingkat
Keman
dirian Lansia
Berdasar
kan
Keaktifan
Mengikuti
Senam

3
Pradhitya
Anugrah
Prihati

Hubungan
Tingkat
Keman
dirian
Activity of
Daily
Living
(ADL)
denga
Kualitas
Hidup
Lansia

Kelurahan
Karangasem
Kecamatan
Laweyan
Surakarta

2017 Cross
Sectional

Terdapat
Hubungan
Tingkat
Keman
dirian
Activity of
Daily Living
(ADL)
dengan
Kualitas
Hidup Lansia

4 Reni
Sugiyati,
Fitri Arofiati

Hubungan
Frekuensi
Senam
Lansia
dengan
Keman
dirian
Melakukan
Aktivitas
Dasar
Sehari-hari

PSTW Unit
Budi Luhur
Bantul
Yogyakarta

2011 Cross
Sectional

Tidak
Terdapat
Hubungan
Frekuensi
Senam
Lansia
dengan
Keman
dirian
Melakukan
Aktivitas
Dasar
Sehari-hari
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Lanjut Usia (Lansia)

Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seorang

yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok

umur pada manusia yan

g telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok

yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging

Process atau proses penuaan.

Lanjut usia adalah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih, yang

secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya (Depkes RI,

2005; dalam Puspitasari, 2014)

Proses menua pada hakikatnya akan menyebabkan terjadinya

perubahan-perubahan biologis pada lansia. Perubahan-perubahan ini tidak

hanya dialami oleh lansia dengan kondisi sakit tetapi juga pada lansia

sehat. Aspek-aspek fisiologik dan patologik akibat proses menua sebagai

berikut, pada otot dan tulang terjadi atrofi otot pada lansia dan ini sering

terjadi akibat gangguan metabolik, denervasi saraf dan penurunan

aktivitas fisik.
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Proses penuaaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan

tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai

dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit

yang dapat menyebabkan kematian misalnya sistem kardiovaskuler dan

pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya.

Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi

perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem organ.

Perubahan tersebut pada umumnya berpengaruh pada kemunduran

kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada

ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada

Activity of Daily Living.

Proses penuaaan adalah peristiwa yang normal dan alamiah yang

dialami oleh setiap individu. Perubahan terjadi dari berbagai aspek fisik,

mental dan sosial. Perubahan fisik yang dapat diamati pada seseorang

adalah rambut memutih, kulit keriput, tipis, kering dan longgar,

penglihatan pada mata berkurang oleh kelainan refraksi atau pun katarak,

daya penciuman menurun, daya pengecap kurang peka terhadap rasa

manis dan asin, pendengaran berkurang, persendian kaku dan sakit, lepas

BAK/BAB (inkontinensia).

Perubahan mental yang dialami karena perasaan kehilangan

terutama pasangan hidup maupun sanak-keluarga atau teman dekat

(bereavement), sering menyendiri, perasaan ketersendirian sampai
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menjadi lupa (demensia). Perubahan sosial yang paling menonjol dengan

meningkatnya usia lanjut adalah ketidakmampuan merawat diri sendiri

dalam hal kegiatan hidup sehari-hari (ADL/IADL) misalnya : mandi,

BAB/BAK, berpakaian, menyisir rambut, makan sehingga lambat laun

orang tersebut harus dibantu oleh seorang pengasuh baik informal

maupun formal. Sedangkan untuk kegiatan hidup instrumental misalnya

menghitung uang, menggunakan telepon atau pun komputer,

menggunakan mesin cuci dan lain sebagainya akan semakin berkurang

kemampuannya seiring kapasitas hidup yang menurun.

Proses penuaan primer (faktor endogen) :

a. Teori biologis

Teori biologis menjelaskan proses penuaan pada semua makhluk hidup

berdasarkan proses fisiologisnya. Teori penuaan yang termasuk dalam

kelompok teori biologis, antara lain : teori mutasi somatik dan teori

kesalahan sintesis protein, teori imunologi dan teori radikal bebas.

Implikasi teori biologis bagi perawat spesialis komunitas adalah

perawat memiliki tugas utama untuk memberikan pendidikan

kesehatan di tingkat individu, keluarga, kelompok maupun komunitas

sebagai upaya preventif dan promotif kepada lansia mengenai

peningkatan disabilitas fungsional lansia baik sebagai akibat dari

respon proses penuaan maupun patologis.
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b. Teori sosiologis

Teori sosiologis difokuskan pada peran dan hubungan interpersonal

lansia dalam menjalani masa kehidupan akhirnya. Teori penuaan yang

termasuk dalam kelompok teori sosiologis, antara lain : teori

pemisahan diri, teori aktivitas, teori kontinyuitas, teori strafikasi umur,

dan teori kesesuaian personal-lingkungan.

c. Teori psikologis

Teori psikologis dipengaruhi oleh teori biologis dan sosiologis, teori

ini menekankan pada respon lansia terhadap tugas perkembangan yang

diembannya.

1) Proses penuaan sekunder (faktor eksogen)

Proses penuaan seseorang tidak hanya terkait dengan faktor genetik

belaka namun juga sebagai dampak kumulatif dari aktivitas

kehidupan yang biasa dijalani sebelumnya.

2) Menua aktif (Active Aging)

Beberapa dasawarsa terakhir pertumbuhan lansia yang menderita

penyakit kronis dan mengalami disabilitas cukup signifikan. Oleh

karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health

Organization / WHO) telah mengadopsi terminologi “menua aktif”

(active aging) pada akhir tahun. “Menua aktif” adalah proses

optimalisasi seorang lansia untuk mendapatkan kesempatan
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memiliki kesehatan, partisipasi, dan jaminan keamanan dalam

rangka peningkatan hidupnya.

d. Batasan-batasan usia lanjut

Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut

World Health Organization (WHO) lansia meliputi :

1) Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun

2) Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun

3) Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun

4) Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun

Berbeda dengan WHO menurut Departemen Kesehatan RI

pengelompokan lansia menjadi :

1) Viritas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang

menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)

2) Usia lanjut dini ( senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki

masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)

3) Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit

degeneratif (usia >65 tahun)

e. Gizi Lansia

Diet dan penuaan mempunyai peran besar dalam meningkatkan

kualitas hidup dan proses penuaan. Pada percobaan penelitian dengan

pembatasan jumlah asupan kalori diet dapat memperpanjang usia
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hidup atau penyakit yang bersamaan dengan usia lanjut karena akan

menurunkan produksi radikal bebas. Diet juga dapat menurunkan

penyakit kronis. Bila adanya peningkatan asupan protein dan lemak

maka insiden kanker (tumor ganas) meningkat dan terjadi gangguan

organ dan mempercepat proses penuaan secara fisik, biokimia dan

imunologi.

Tabel 2.1
Kebutuhan kalori berdasarkan usia

Usia Kebutuhan kalori

40-49 tahun (0,95 Berat Badan x 40 kal) x indeks aktivitas

50-59 tahun (0,90 Berat Badan x 40 kal) x indeks aktivitas

60-69 tahun (0,80 Berat Badan x 40 kal) x indeks aktivitas

Dengan nilai indeks aktivitas :

Aktivitas Ringan = 0,90

Aktivitas Sedang = 1,0

Aktivitas Aktif = 1,17

f. Masalah Gizi pada Lansia

Masalah gizi pada lansia menurut Beck (2011) dibedakan menjadi 3

kelompok yaitu :

1) Malnutrisi Umum

Malnutrisi dapat diartikan sebagai diet tidak mengandung beberapa

nutrien dalam jumlah yang menandai. Keadaan ini disebabkan oleh
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ketidakacuhan secara umum yang disebabkan oleh berbagai

keadaan.

2) Defisiensi nutrien tertentu

Defisiensi ini terjadi bila suatu makanan atau kelompok makanan

tertentu tidak ada dalam diet, seperti Vitamin C, Vitamin D, asam

folat dan besi.

3) Obesitas

Besarnya permasalahan ini akan meningkat bilamana masukan

energi tidak dikurangi saat aktivitas jasmaniah semakin menurun.

Obesitas yang ekstrem jarang terjadi begitu seseorang untuk usia

pensiun. Obesitas biasanya disebabkan oleh kebiasaan makan yang

jelek sejak usia muda.

g. Penilaian Status Gizi Lansia

Status gizi seseorang dapat ditentukan oleh beberapa

pemeriksaan gizi. Pemeriksaan gizi yang memberikan data paling

meyakinkan tentang keaadaan aktual gizi seseorang terdiri dari empat

langkah, yaitu pengukuran antropometri, pemeriksaan laboratorium,

pengkajian fisik atau secara klinis dan riwayat kebiasaan makanan. The

Mini Nutritional Assesment (MNA) adalah alat penilaian gizi lain yang

dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko malnutrisi pada lansia.

Pemeriksaan status gizi dapat memberikan informasi tentang

keadaan gizi seseorang saat itu dan kebutuhan nutisi yang harus
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dipenuhi. The American Society for Parental and Enteral Nutrition

(ASPEN) mengidentifikasi tujuan dari pengkajian gizi adalah untuk

mendirikan parameter gizi secara subjektif dan objektif,

mengidentifikasi kekurangan nutrisi dan menentukan faktor resiko dari

masalah gizi seseorang. Selain itu pangkajian status gizi juga dapat

menentukan kebutuhan gizi seseorang dan mengidentifikasi faktor

psikososial dan medis yang dapat mempengaruhi dukungan status gizi.

Kategori status gizi lansia berdasarkan Index Massa Tubuh

ditampilkan dalam tabel 2.

Tabel 2.2
Kategori status gizi lansia berdasarkan IMT

IMT Status Gizi

<18,5 kg/m² Gizi kurang

18,5 -25 kg/m² Gizi normal

>25 kg/m² Obesitas/gizi lebih

Sumber : Depkes (2006)

Setelah telah diuraikan pendekatan siklus kehidupan pada

akhirnya merupakan penerapan perilaku hidup sehat sejak usia muda

sampai usia lanjut. Perilaku hidup sehat hanya akan mencapai

sasarannya apabila terdapat keterpaduan antara makanan yang diasup

dan bergerak badan secara rutin agar terjadi pembakaran energi/kalori

yang tidak diperlukan/berlebihan dalam badan seseorang.
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Penilaian status gizi lansia dilakukan sebagai gambaran secara

menyeluruh berbagai pemeriksaan, yaitu :

1) Fisik

2) Antropometri

3) Dietetik

4) Biokimiawi, dan

5) Tambahan

Pemeriksaan antropometri terbaik adalah dengan mengukur

tungkai bawah atau tinggi lutut dalam posisi duduk atau berbaring

dengan menggunakan alat skala tinggi lutut. Lingkar pinggang juga

merupakan tanda risiko penyakit jantung. Rasio lingkar pinggang

dibandingkan tinggi badan dalam inchi normalnya adalah 0,5 di atas

maupun di bawah nilai tersebut orang berisiko kena penyakit jantung

dan otak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola makan lansia:

1) Makan sedikit tapi sering

2) Makan nasi sebaiknya hanya seperempat piring sehari di siang hari

agar energi yang dihasilkan masih dapat dibakar dalam melakukan

aktivitas di sore hari.

3) Malam hari sebaiknya makan buah-buahan dan sayuran yang

banyak antioksidan dan serat yang snagat diperlukan.
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4) Makanan selingan sebaiknya buah-buahan dan sayuran (sehingga

porsi 4-5 kali sehari terpenuhi).

5) Minum cairan sebanyak 2-2,5 liter sehari (8-10 cangkir sehari.

2. Kemandirian Lanjut Usia

a. Pengertian Kemandirian

Kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk

memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak bergantung pada orang lain.

Selain itu kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana

seseorang berupaya untuk memenuhi segala tuntutan. Kemandirian

dapat dipengaruhi oleh pendidikan lansia, juga oleh gangguan sensori

khususnya penglihatan dan pendengaran, dipengaruhi pula oleh

kemampuan fungsi motorik kognitif lansia yang menurun. Lansia

berusia 60-74 tahun masih mampu mentoleransi aktivitas sehari-hari

yang bisa dilakukan sendiri, namun semakin tua maka lansia akan

membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya.

Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan

pribadi yang masih aktif. Kemandirian adalah kemampuan atau

keadaan dimana individu mampu mengurus atau mengatasi

kepentingannya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain.
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Menurut chaplin (2004) dalam kamus Psikologi mengartikan

anatomy sebagai keadaan pengaturan diri, atau kebebasan individu

manusia untuk memilih, dan mejadi satu kesatuan yang bisa

memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Kemandirian mencakup

kebebasan untuk bertindak, tidak bergantung kepada orang lain dalam

melakukan sesuatu, tidak terpengaruh oleh lingkungan dan bebas

dalam mengatur kebutuhan diri sendiri. Tingginya tingkat kemandirian

lansia diantaranya karena mereka telah terbiasa menyelesaikan

pekerjaan di rumah tangga yang berkaitan dengan pemenuhan hayat

hidupnya.

Kemandirian juga dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat

mengurus dirinya sendiri yang berarti bahwa jika seseorang sudah

menyatakan dirinya mampu mandiri berarti dirinya ingin sesedikit

mungkin meminta bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas

sehari-hari. Bagi lanjut usia kemandirian berarti menyatakan bahwa

diri mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari walaupun jauh dari

anak cucunya.

Kemandirian orang lanjut usia memiliki ciri-ciri yaitu dapat

menyesuaikan diri secara konstruktif dengan kenyataan, memperoleh

kepuasan dari perjuangannya, merasa lebih puas untuk memberi

daripada menerima dan mempunyai rasa kasih sayang yang besar.
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Menurut Agung (2006), Activity of Daily Living adalah

pengukuran terhadap aktivitas yang dilakukan rutin oleh manusia

setiap hari. Aktivitas tersebut antara lain : memasak, berkebun,

mencuci, mengurus rumah, berbelanja, dan lan-lain. Skala ADL

(Activity of Daily Living) terdiri atas skala ADL dasar atau Basic

Activity of Daily Living (BADLs), Instrumental or Intermediate

Activity of Daily Living (IADLs), dan Advanced Activity of Daily

Living (AADLs). Skala dasar mengkaji kemampuan dasar seseorang

untuk merawat dirinya sendiri (self care), dan hanya mewakili rentang

(range) yang sempit dari kinerja (performance).

b. Activity of Daily Living

Salah satu bentuk untuk mengukur kemampuan seseorang dalam

melakukan kegiatan sehari-hari adalah Activity of Daily Living.

Penentuan kemandirian fungsional dapat mengidentifikasi kemampuan

dan keterbatasan klien sehingga memudahkan pemilihan interval yang

tepat. Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan

pribadi yang masih aktif.

Menurut Hardywinoto (2007), kemauan dan kemampuan untuk

melakukan Activity of Daily Living bergantung pada beberapa faktor

yaitu :
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1) Umur dan status perkembangan

Umur dan status perkembangan seorang klien menunjukan tanda

kemauan dan kemampuan, atau bagaimana klien bereaksi terhadap

ketidakmampuan melaksanakan Activity of Daily Living. Saat

perkembangan dari bayi sampai dewasa, seseorang secara

perlahan-lahan berubah dari tergantung menjadi mandiri dalam

melakukan Activity of Daily Living.

2) Kesehatan fisiologis

Kesehatan fisiologis dapat mempengaruhi kemampuan partisipasi

dalam Activity of Daily Living, contoh gangguan misalnya karena

penyakit, atau trauma injuri dapat mengganggu pemenuhan

Activity of Daily Living.

a) Fungsi kognitif

Tingkat kognitif dapat mempengaruhi kemampuan seseorang

dalam melakukan Activity of Daily Living. Fungsi kognitif

menunjukan proses menerima, mengorganisasikan dan

menginterpretasikan sensor stimulus untuk berpikir dan

menyelesaikan masalah. Proses mental memberikan kontribusi

pada fungsi kognitif dapat mengganggu dalam berpikir logis

dan menghambat kemandirian dalam melaksanakan Activity of

Daily Living.
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b) Fungsi psikososial

Fungsi psikososial menunjukan kemampuan seseorang untuk

mengingat suatu hal yang lalu dan menampilkan informasi

pada suatu cara yang realistik. Proses ini meliputi interaksi

yang kompleks antara perilaku intrapersonal dan interpersonal.

Gangguan pada intrapersonal contohnya akibat gangguan

konsep diri atau ketidakstabilan emosi dapat mengganggu

dalam tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Gangguan

interpersonal seperti masalah komunikasi, gangguan interaksi

sosial atau disfungsi dalam penampilan peran juga dapat

mempengaruhi pemenuhan Activity of Daily Living.

c) Tingkat stress

Stress merupakan respon fisik nonspesifik terhadap berbagai

macam kebutuhan. Faktor yang dapat menyebabkan stress

(stressor) dapat timbul dari tubuh atau lingkungan atau dapat

menggangu keseimbangan tubuh. Stressor tersebut dapat

berupa fisiologis seperti injuri atau psikologi seperti kehilangan.

d) Ritme biologi

Ritme atau irama biologi membantu makhluk hidup untuk

mengatur lingkungan fisik disekitarnya dan membantu

homeostatis internal (keseimbangan dalam tubuh dan

lingkungan). Salah satu irama biologi yaitu irama sirkadian,
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berjalan pada siklus 24 jam, perbedaan irama sirkadian

mempengaruhi pengaturan aktivitas meliputi tidur, temperatur

tubuh dan hormon. Beberapa faktor yang ikut berperan pada

irama sirkadian diantaranya faktor lingkungan seperti hari

terang dan gelap, seperti cuaca yang mempengaruhi Activity of

Daily Living.

e) Status mental

Status mental menunjukan keadaan intelektual seseorang.

Keadaan status mental akan memberi implikasi pada

pemenuhan kebutuhan dasar individu.

Seperti halnya lansia yang memorinya menurun akan

mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

f) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dan sosial kesejahteraan pada segmen

lansia yang tidak dipisahan satu sama lain. Pelayanan kesehatan

yang berbasis masyarakat salah satunya adalah poyandu lansia.

Jenis pelayanan kesehatan posyandu salah satunya adalah

pemeliaharaan Activity of Daily Living. Lansia yang secara

aktif melakukan kunjungan ke posyandu, kualitas hidupnya

akan lebih baik daripada lansia yang tidak aktif ke posyandu.

c. Tingkat Kemandirian Lanjut Usia
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Ketergantungan lanjut usia terjadi ketika mereka mengalami

penurunan fungsional seperti pikun atau mengidap berbagai penyakit.

Ketergantungan lanjut usia yang tinggal di perkotaan akan dibebankan

kepada anak, terutama anak perempuan.

Kemandirian orang lanjut usia dapat dilihat dari kualitas

kesehatan mental. Selain itu kemandirian bagi orang lanjut usia dapat

dilihat dari kualitas hidup. Kualitas hidup orang lanjut usia dapat

dinilai dari kemampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) menurut Setiati (2000) ada 2

yaitu AKS standar dan AKS instrumental. AKS standar meliputi

kemampuan merawat diri seperti makan, berpakaian, buang air

besar/kecil dan mandi. Sedangkan AKS instrumental meliputi aktivitas

yang kompleks seperti memasak, mencuci, mengenakan pakaian dan

menggunakan uang.

Salah satu kriteria orang mandiri adalah dapat

mengaktualisasikan dirinya (self actualized) tidak menggantungkan

kepuasan-kepuasan utama kepada lingkungan ataupun orang lain.

Mereka lebih percaya pada potensi-potensi yang mereka miliki seperti

kemampuan untuk mempertahankan ketenangan jiwa, aktif,

bertanggung jawab dan menganggap diri mereka sebagai orang yang

merdeka.
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Menurut R. Boedhi Darmojo (2006) seorang yang mandiri

adalah mampu mengidentifikasikan sepuluh kebutuhan dasar lansia

sebagai berikut :

1) Makanan cukup dan sehat (Healthy Food)

2) Pakaian dan kelengkapannya (Cloth and common accesories)

3) Rumah/tempat tinggal (Homes, a place to stay)

4) Rasa aman dan tentram (Safety feeling)

5) Kunjungan, teman bicara/informasi (Visits, companies, information,

etc)

6) Transportasi umum bagi lansia (Fasilities for public transportation,

etc)

7) Perawatan dan pengawasan kesehatan (Health care, fasilities)

8) Bantuan teknis sehari-hari atau bantuan hukum (Technical, Judical

assistance)

9) Rekreasi dan hiburan sehat yang lain (Rekreational activities,

picnics, etc)

10) Bantuan alat-alat panca indera seperti kacamata, hearing aid (other

assistence aid).

Adapun pengertian lain kebutuhan manusia yang sejalan dengan

pernyataan diatas yang dibutuhkan oleh orang lanjut usia, antara lain :

1) Kebutuhan fisik (Physiological needs) adalah kebutuhan fisik atau

pangan, sandang, papan, seks dan lainnya.
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2) Kebutuhan sosial (Sosial needs) adalah kebutuhan untuk

bermasyarakat atau berkomunikasi dengan orang lain seperti

melakukan aktivitas olahraga, berseni, berpartisipasi dalam

organisasi dan sebagainya.

3) Kebutuhan harga diri (Esteem needs) yaitu kebutuhan akan harga

diri untuk diakui keberadaannya.

Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan

menimbulkan masalah terhadap kesehatan fisik dan psikis lanjut usia

sehingga dapat menghambat kemandirian seorang lanjut usia.

d. Pengukuran Kemandirian Lanjut Usia

Oleh karena itu untuk pengkajian status kesehatan lansia yang

digunakan adalah :

1) Activity of Daily Living (ADL)

ADL adalah merupakan aktivitas pokok bagi perawat diri.

ADL meliputi antara lain : ke toilet, makan, berpakaian

(berdandan), mandi dan berpindah tempat. Pengkajian ADL

penting untuk mengetahui tingkat ketergantungan. Dengan kata

lain, besarnya bantuan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan

sehari-hari serta untuk menyusun rencana perawatn jangka

panjang.

Pengkajian ADL umumnya mengikuti indeks pengukuran

yang dikembangkan oleh Barthel dan Kats. Indeks ini didasarkan
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pada hasil evaluasi terhadap tingkat kemandirian atau keadaan

sebaliknya yaitu tingkat ketergantungan secara fungsional. Indeks

terdiri dari 7 tingkat untuk menilai perihal kegiatan seperti mandi,

berpakaian, ke toilet, beranjak, kontinensia, makan dan mobilisasi.

2) Status Mental Emosional

Adapun pengkajian fungsi psikososial meliputi fungsi kognitif

melalui observasi wawancara, dan pemeriksaan status mental.

Bagian yang popular dan sederhana adalah yang disebut dengan

Mini Mental State Examination (MMSE). Pemeriksaan ini

bertujuan untuk dapat menentukan pikiran serta proses mental,

apakah lansia dapat memperlihatkan fungsi mental.

3. Senam Lansia

Senam adalah serangkaian gerak nada yang teratur dan terarah serta

terencana yang dilakukan secara tersendiri atau berkelompok dengan

maksud meningkatkan kemampuan fungsional raga untuk mencapai

tujuan tersebut. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah exercise atau

aerobic yang merupakan suatu aktifitas fisik yang dapat memacu jantung

dan peredaran darah serta pernafasan yang dilakukan dalam jangka waktu

yang cukup lama sehingga menghasilkan perbaikan dan manfaat kepada

tubuh. Senam berasal dari bahasa yunani yaitu gymnastic (gymnos) yang

berarti telanjang, dimana pada zaman tersebut orang yang yang
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melakukan senam harus telanjang, dengan maksud agar keleluasaan gerak

dan pertumbuhan badan yang dilatih dapat terpantau. Senam merupakan

bentuk latihan-latihan tubuh dan anggota tubuh untuk mendapatkan

kekuatan otot, kelenturan persendian, kelincahan gerak, keseimbangan

gerak, daya tahan, kesegaran jasmani dan stamina. Dalam latihan senam

semua anggota tubuh (otot-otot) mendapat suatu perlakuan. Otot-otot

tersebut adalah gross muscle (otot untuk melakukan tugas berat) dan fine

muscle (otot untuk melakukan tugas ringan).

Senam lansia yang dibuat oleh Menteri Negara Pemuda dan

Olahraga (MENPORA) merupakan upaya peningkatan kesegaran jasmani

kelompok lansia yang jumlahnya semakin bertambah. Senam lansia

sekarang sudah diberdayakan di berbagai tempat seperti di panti wredha,

posyandu, klinik kesehatan, dan puskesmas. Senam lansia adalah

olahraga ringan dan mudah dilakukan, tidak memberatkan yang

diterapkan pada lansia. Aktifitas olahraga ini akan membantu tubuh agar

tetap bugar dan tetap segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong

jantung bekerja optimal dan membantu menghilangkan radikal bebas

yang berkeliaran di dalam tubuh. Jadi senam lansia adalah serangkaian

gerak nada yang teratur dan terarah serta terencana yang diikuti oleh

orang lanjut usia yang dilakukan dengan maksud meningkatkan

kemampuan fungsional raga untuk mencapai tujuan tersebut.
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Senam lansia merupakan olahraga yang cocok bagi lansia karena

gerakan didalamnya menghindari gerakan loncat-loncat (low impact),

melompat, kaki menyilang, maju mundur, menyentak-sentak namun

masih dapat memacu kerja jantung dan paru dengan intensitas ringan-

sedang. Senam lansia disamping memiliki dampak positif terhadap

peningkatan fungsi organ tubuh juga berpengaruh dalam meningkatkan

imunitas dalam tubuh manusia setelah latihan teratur.

a. Manfaat Senam

Semua senam dan aktifitas olahraga ringan tersebut sangat

bermanfaat untuk menghambat proses degeneratif/penuaan. Senam ini

sangat dianjurkan untuk mereka yang memasuki usia pralansia (45

tahun) dan usia lansia (65 tahun keatas). Orang melakukan senam

secara teratur akan mendapatkan kesegaran jasmani yang baik dan

terdiri dari unsur kekuatan otot, kelenturan persendian, kelincahan

gerak, keluwesan, cardiovascular fitness dan neuromuscular fitness.

Apabila orang melakukan senam, peredaran darah akan lancar

dan meningkatkan jumlah volume darah. Selain itu 20% darah terdapat

di otak, sehingga akan terjadi proses indorfin hingga terbentuk hormon

norepinefrin yang dapat menimbulkan rasa gembira, rasa sakit hilang,

adiksi (kecanduan gerak) dan menghilangkan depresi. Dengan

mengikuti senam lansia efek minimalnya adalah lansia merasa
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berbahagia, senantiasa bergembira, bisa tidur lebih nyenyak, pikiran

tetap segar.

Senam lansia disamping memiliki damak positif terhadap

peningkatan fungsi organ tubuh juga berpengaruh dalam meningkatkan

imunitas dalam tubuh manusia setelah latihan teratur. Tingkat

kebugaran dievaluasi dengan mengawasi kecepatan denyut jantung

waktu istirahat yaitu kecepatan denyut nadi sewaktu istirahat. Jadi

supaya lebih bugar, kecepatan denyut jantung sewaktu istirahat harus

menurun.

Manfaat senam lainnya yaitu terjadi keseimbangan antara

osteoblast dan osteoclast. Apabila senam terhenti maka pembentukan

osteoblast berkurang sehingga pembentukan tulang berkurang dan

dapat berakibat pada pengeroposan tulang. Senam yang diiringi

dengan latihan stretching dapat memberi efek otot yang tetap kenyal

karena di tengah-tengah serabut otot dan impuls saraf yang dinamakan

muscle spindle, bila otot diulur (recking) maka muscle spindle akan

bertahan atau mengatur sehingga terjadi tarik-menarik, akibatnya otot

menjadi kenyal. Orang yang melakukan stretching akan menambah

cairan sinoval sehingga persendian akan licin dan mencegah cedera.

Olahraga yang bersifat aerobik seperti senam merupakan usaha-

usaha yang akan memberikan perbaikan pada fisik atau psikologis.

Faktor fisiologis dan metabolik yang dikalkulasi termasuk
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penambahan sel-sel darah merah dan enzim fosforilase (proses

masuknya gugus fosfat kedalam senyawa organik), bertambahnya

aliran darah sewaktu latihan, bertambahnya sel-sel otot yang

mengandung mioglobin dan mitokondria serta meningkatnya enzim-

enzim untuk proses oksigenasi jaringan. Sedangkan olahraga dapat

memberi beberapa manfaat, yaitu : meningkatkan peredaran darah,

menambah kekuatan otot, dan merangsang pernafasan dalam. Selain

itu dengan olahraga dapat membantu pencernaan, menolong ginjal,

membantu kelancaran pembuangan bahan sisa, meningkatkan fungsi

jaringan, menjernihkan dan melenturkan kulit, merangsang kesegaran

mental, membantu mempertahankan berat badan, membantu tidur

nyenyak, memberikan kesegaran jasmani.

b. Gerakan Senam Lansia

Tahapan latihan kebugaran jasmani adalah rangkaian proses

dalam setiap latihan, meliputi pemanasan, kondisioning (inti), dan

penenangan (pendinginan) (Sumintarsih, 2006).

1) Pemanasan

Pemansan dilakukan sebelum latihan. Pemanasan bertujuan

menyiapkan fungsi organ tubuh agar mampu menerima

pembebanan yang lebih berat pada saat latihan sebenarnya. Penanda

bahwa tubuh siap menerima pembebanan antara lain detak jantung

telah mencapai 60% detak jantung maksimal, suhu tubuh naik 1°C -
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2°C dan badan berkeringat. Pemanasan yang dilakukan dengan

benar akan mengurangi cidera atau kelelahan.

Gambar 2.1 Gerakan awal pemanasan Senam Lansia

1. LATIHAN FISIK
A. CONTOH LATIHAN PEMANASAN

Gambar 1
Kedua tangan di letakkan di
depan dada seperti melakukan
permohonan. Tahan selama 8
hitungan.
Ini merupakan gerakan awal
untuk melatih keseimbangan
tubuh dan melatih pernafasan.

Gambar 2
Kaki dan tangan sejajar
mengarah ke satu sisi (kanan),
kaki membuka lebar kemudian
kedua tangan dipertemukan
mengarah keatas kepala.
Lakukan kearah sebaliknya

tahan selama 8 hitungan.
Gerakan ini bertujuan untuk
meregangkan otot tangan dan
merelaksasikan otot pernafasan.

Gambar 3
Kedua tangan di rapatkan
membentuk pola segitiga kemu
dian letakkan di depan dada,
arahkan ke sisi kanan dan kiri
lakukan selama 8 hitungan.
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2) Kondisioning/Gerakan Inti

Setelah pemanasan cukup dilanjutkan tahap kondisioning atau

gerakan inti yakni melakukan berbagai rangkaian gerak dengan

model latihan yang sesuai dengan tujuan program latihan.

B. LATIHAN GERAKAN INTI

Gambar 4
Letakkan kedua tangan di paha
sambil menyusuri ke arah lutut
dan lakukan sedikit penekanan
dengan gerakan pola dari
bawah keatas dilanjutkan
dengan mengarahkan tangan
keatas kepala. Lakukan selama
8 hitungan.
Gerakan ini bertujuan untuk
mengarahkan koordinasi
tungkai bersamaan dengan
stimulasi otak.

Gambar 5
Mengangkat satu tangan dan
kaki kanan keatas secara bersa-
maan dan bergerak maju
kedepan dan lakukan kearah
sebaliknya. Kemudian angkat
tangan dan kaki kiri lagi keatas
dan bergerak mundur kebela-
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Gambar 2.2 Gerakan Inti Senam Lansia

Gambar 6
Kedua tangan di rentangkan
dan kaki menyilang. Lakukan
ke arah sisi kiri dan kanan
secara bergantian. Lakukan
gerakan selama 8 hitungan.
Gerakan ini bertujuan untuk
merelaksasikan otot kaki dan
tangan serta melatih
keseimbangan pada lansia.
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Gambar 8 Rentangkan kedua tangan kemudian arahkan kedepan
sambil menekuk kedua kaki. Lakukan selama 8 hitungan.

Kemudian buka dan rentangkan kembali kedua tangan sambil
menghembuskan nafas. Lakukan sebanyak 2 kali. Gerakan ini

bertujuan untuk melatih otot kaki dan tangan.
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Gambar 10 Letakkan tangan kanan keatas sejajar dengan kaki
kanan dan letakkan tangan kiri pada pinggang. Kemudian

ayunkan tangan kanan kesisi kiri. Lakukan selama 4 hitungan
kemudian turunkan secara perlahan dan lakukan selama 4
hitungan. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan

fleksibilitas otot-otot panggul, melatih koordinasi tangan dengan
mata dan melatih pernafasan.

Gambar 11
Letakkan kedua tangan pada
pinggang kemudian angkat
kaki kanan keatas dan turunkan
secara perlahan. Lakukan sam-
bil menekuk lutut kedepan dan
kebelakang. Lakukan selama 8
hitungan. Lakukan kearah
sebaliknya. Gerakan ini meru-



38

3) Penenangan/Pendinginan

Gambar 12 Rentangkan kedua tangan dan angkat kaki kanan
keatas lalu turunkan kaki secara perlahan. Kemudian kedua
tangan dirapatkan didepan dada sambil menekuk lutut kaki
kanan kearah depan dilanjutkan kearah sebaliknya. Lakukan
selama 4 hitungan. Gerakan ini mengaktifkan belahan otak

kanan dan kiri secara bergantian, disertai melatih keseimbangan
dan koordinasi tungkai lengan dengan mata yang secara

menyeluruh melatih harmonisasi gerak.
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Penenangan/Pendinginan merupakan periode yang sangat penting

dan esensial. Tahap ini bertujuan mengembalikan kondisi tubuh

seperti sebelum berlatih dengan melakukan serangkaian gerakan

berupa stretching. Tahapan ini ditandai dengan menurunnya

frekuensi detak jantung, menurunnya suhu tubuh, dan semakin

berkurangnya keringat. Tahap ini juga bertujuan mengembalikan

darah kejantung untuk re-oksigenasi sehingga mencegah genangan

darah diotot kaki dan tangan.

Gambar 2.3 Gerakan Pendinginan Senam Lansia

C. LATIHAN PENDINGINAN

Gambar 13
Letakkan kedua tangan didepan
dada kemudian arahkan tangan
ke sisi kiri,kanan, atas dan
bawah sambil menatap kedua
tangan anda. Lakukan selama
8 hitungan. Gerakan ini bertuju-
an untuk melatih pandangan,
konsentrasi otak, dan keseim-
bangan tubuh.
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GGAM

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasari topik

penelitian. Kerangka teori bisa dibuat dari pohon masalah (pathway) tertentu

sesuai dengan penelitian. Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau

masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, dukungan

keluarga serta perilaku para petugas kesehatan juga akan mendukung dan

memperkuat terbentuknya perilaku.

Seorang lansia yang jarang melakukan aktivitas fisik ataupun senam

serta tidak mau memeriksakan kesehatannya di Puskesmas maupun posyandu
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lansia disebabkan karena orang tersebut tidak atau belum mengetahui manfaat

dari senam tersebut (predisposing factors).

Tetapi mungkin saja disebabkan oleh faktor menurunnya fungsi motorik

kognitif berupa penurunan daya ingat, penurunan pengelihatan dan

pendengaran yang menyebabkan lansia sulit untuk berjalan menuju pusat

kesehatan secara mandiri (enabling factors). Sebab lain mungkin karena

faktor lingkungan dimana dukungan keluarga dan masyarakat sekitar

dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan seorang lansia (reinforcing

factors).

Morgan ( Nisa dan Janah, 2018)

Bagan 2.1 Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep Penelitian

Faktor-faktor yang
mempengaruhi

1. Usia
2. Jenis Kelamin

Kemandirian Melakukan
Aktifitas Sehari-hari pada

Lansia

Senam Lansia
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Kerangka konsep penelitian atau kerangka berpikir adalah suatu uraian

dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang

lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah

yang ingin diteliti.

Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan

menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh sebab itu, konsep tidak dapat

diukur dan diamati secara langsung (Notoatmodjo, 2010:83).

Kerangka konsep penelitian dituliskan dalam bentangan variabel bebas

dan terikat dengan didukung semua variabel pengganggu (Ari Setiawan dan

Saryono, 2010).

Variabel Bebas Variabel Terikat

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

D. Hipotesis Penelitian

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Senam Lansia

Terhadap Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-hari pada

Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sebulu 1.

2. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Senam Lansia Terhadap

Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-hari pada Lansia di

Wilayah Kerja Puskesmas Sebulu 1.

Senam Lansia Kemandirian Melakukan Aktifitas
Sehari-hari pada Lansia
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian dapat diartikan sebagai

strategi, latar (setting) penelitian agar penelitian memperoleh data yang tepat

sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian (Notoatmodjo,

2010).

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.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain One Group Pretest-Posttest

without Control Design. Pada penelitian ini diberikan pre-test sebelum diberi

perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat,

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan

(Sugiyono, 2014 : 74 ). Design ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Bagan 3.1 Design One Grup Pretest-Postest

Keterangan:

O1 : Pre-Test diberikan sebelum melakukan Senam Lansia

X : Melakukan Senam Lansia

O2 : Post-Test diberikan setelah melakukan Senam Lansia

C. Lokasi dan waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 terhitung

mulai Januari-Februari 2020.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti.

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu Population, yang berarti

jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiyono, 2013:117).

O1 O2X
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Adapun 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.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti

melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti

ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memilik keterbatasan

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan

sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti.

Sampel yang akan diambil adalah lansia usia 60 tahun keatas yang

melakukan kunjungan di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 dan

pengambilan sampel akan dilakukan selama ± 1 bulan. Teknik

pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan cara Purposive

Sampling yaitu dimana pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat

menjawab permasalahan penelitian.

Untuk menentukan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan

rumus besar sampel pada satu populasi finit untuk menentukan jumlah

sampel pada penelitian ini (Arikunto, 2006). Perhitungan sampel penelitian

dengan rumus besar sampel pada satu populasi finit adalah sebagai berikut:
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Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka jumlah sampel penelitian ini

adalah 35 orang.

Keterangan:

n = besar sampel minimum

N = besar populasi

Z1-α = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu

σ2 = harga varians kemandirian lansia yaitu 0.48

(Widyastuti dan Ayu, 2019)

d = kesalahan (absolut) yang ditolerir sebesar 5%

3. Teknik Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh

dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar

sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian.



47

Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah

dengan teknik Purposive Sampling. Peneliti menentukan tempat

pengumpulan data pada desa yang memiliki jumlah lansia paling banyak

yaitu berada di 3 Desa diantaranya Desa Segihan dengan jumlah lansia

109 orang, Desa Sebulu Ulu dengan jumlah lansia 205 orang, dan Desa

Beloro dengan jumlah lansia 102 orang. Peneliti kemudian menentukan

sample terpilih dengan menentapkan 35 lansia pertama yang memenuhi

kriteria inklusi dalam data kohort lansia kemudian membagi jumlah total

responden ke masing-masing Desa, sehingga di dapatkan hasil 12

responden pada desa Segihan, 11 responden pada desa Sebulu Ulu dan 12

responden pada desa Beloro.

4. Kriteria Inklusi :

a. Lansia 60 tahun keatas

b. Berada dalam wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1

c. Bersedia menjadi responden

5. Kriteria Eksklusi

a. Tidak mampu melakukan senam Lansia

b. Tidak memilik gangguan jiwa

E. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas

(Independen) dan variabel terikat (Dependen).



48

1. Menurut Sugiyono (2014 : 61) variabel bebas merupakan variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen/terikat.

Variabel bebas (X) penelitian ini adalah aktivitas Senam Lansia.

2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) adalah

kemandiria usia lanjut.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel-variabel penelitian yang akan

diamati dan bermanfaat pada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel

yang bersangkutan serta pengembangan instrumen alat pengukur.

Definisi operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada

pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan

serta pengembangan instrumen/ alat ukur ( Notoatmodjo, 2010).

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi
Operasional

Indikator Skala
Ukur

Alat
Ukur

Hasil
Ukur

Variabel
Terikat

Kemandirian
Melakukan
Aktifitas
Sehari-hari
pada Lansia

Kemampuan atau
keadaan dimana
individu mampu
mengurus atau
mengatasi
kepentingannya
sendiri tanpa
bergantung pada
orang lain

Mampu
melakukan
aktifitas
sehari-hari
tanpa
bantuan
orang lain

Ordinal Lembar
kuesioner

Mandiri
jika (skor
16)

Ketergan
tungan
ringan
jika (skor
<16 )
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Variabel
Bebas

Senam
Lansia

Olahraga ringan
yang mudah
dilakukan dan tidak
memberatkan serta
dapat diterapkan
pada lansia dan
dilakukan minimal
3 kali dalam
seminggu

- - - -

G. Teknik pengumpulan data

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Menyusun

instrumen adalah pekerjaan penting didalam langkah penelitian.

Alat pengumpulan data berupa sejumlah pernyataan yang disusun

peneliti berdasarkan literature dan kerangka konsep penelitian, mengenai

pengaruh senam lansia terhadap kemandirian lansia. Kuesioner disusun dan

dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data disusun dalam bentuk lembar skrining yaitu mengenai

kemandirian lansia. Untuk pertanyaan disusun secara terstruktur

menggunakan lembar skrining dengan beberapa kriteria jawaban, diantaranya

pertanyaan menggunakan skrining Activity Daily Living. Pengumpulan data

dilakukan di tempat penelitian dengan prosedur sebagai berikut :

1. Setelah proposal mendapat persetujuan dari pembimbing, peneliti akan

meminta izin kepada kepala pimpinan Puskesmas Sebulu 1, lalu
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menyerahkan surat izin yang telah ditandatangani tersebut kepada

pembimbing.

2. Mengadakan pendekatan kepada calon responden

3. Menjelaskan tujuan peneliti

4. Meminta responden atau keluarga menandatangani lembar persetujuan

5. Melakukan pre – test pada lansia

6. Melakukan senam lansia sekitar 15 menit

7. Melakukan post- test pada lansia

8. Melakukan evaluasi

H. Instrumen Penelitian

1. Pembuatan Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh

peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan

hasilnya lebih baik untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu

masalah dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih

mudah diolah dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji

suatu hipotesis.

Variasi jenis instrumen penelitian dapat berupa angket atau kuesioner,

checklist atau daftar centang, pedoman pengamatan, wawancara maupun

alat rekam.
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Pertanyaan tersebut diberikan kepada sekelompok responden yang

telah di tentukan. Kemudian pertanyaan tersebut di beri skor sesuai

dengan sistem yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini metode yang

digunakan penulis adalah metode angket dengan alat ukur berupa

kuesioner yang diberikan kepada responden.

Pengumpulan data pada variabel kemandirian dan data pada variabel

senam lansia menggunakan kuesioner dengan beberapa kriteria jawaban

yang sesuai.

Untuk mengetahui kemandirian peneliti membuat pertanyaan

menggunakan skala rating. Dalam skala rating data yang diperoleh adalah

data kuantitatif dan kemudian data tersebut ditransformasikan menjadi

data kualitatif. Rating Scale adalah alat pengumpul data yang berupa

suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang ingin diselidiki

dan harus dicatat secara bertingkat.

Untuk mengetahui senam lansia peneliti membuat pertanyaan

menggunakan checklist dengan beberapa kriteria jawaban. Pada

penelitian ini peneliti tidak menggunakan uji Validitas dan Realibilitas

dikarenakan kuesioner yang digunakan telah baku.
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I. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan

Setelah semua kuesioner terkumpul, kemudian menggunakan teknik

sebagai berikut :

a. Seleksi data (editing)

Mengumpulkan dan memeriksa data kuesioner yang ada lalu

diperiksa apakah data yang ada sesuai dengan jumlah sampel yang ada

serta apakah cara pengisian sudah benar atau terdapat kekeliruan.

b. Pemberian Kode (coding)

Setelah dilakukan editing, kemudian memberikan kode-kode

tertentu pada tiap-tiap data sehingga memudahkan dalam analisa data.

c. Tabulasi data (tabulating)

Pengelompokan atas jawaban responden dengan teliti dan teratur,

lalu jumlah kemudian tulis dalam bentuk tabel-tabel.

d. Analisa (analiting)

Melakukan analisa data dalam bentuk tabel dan uraian-uraian.

2. Analisa Data yang dipakai

Penelitian ini menggunakan dua tahap analisa data yaitu :

a. Analisa Univariat

Tujuan analisa ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan

masing-masing variabel baik variabel terikat yaitu kunjungan senam

lansia dan variabel bebas kemandirian lansia.
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Untuk melakukan analisa secara univariat digunakan distribusi frekuensi

dengan rumus :

Rumus :

Keterangan :

P : Presentasi yang dicari

F : Frekuensi responden untuk setiap pertanyaan

N : Jumlah responden

100 : Bilangan tetap

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap variabel yang dianggap

memiliki pengaruh. Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh senam

lansia terhadap kemandirian lansia. Data yang terkumpul dianalisa

secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tabulasi silang antara

variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

Selanjutnya data diolah dengan analisa uji statistikWilcoxon Sign Rank.

Setelah diketahui nilai dari uji data tersebut dengan tingkat

kepercayaan sebesar 95% dan P value < 0,05. Uji statistik yang akan

digunakan sebagai berikut :

� 뱰
F
N
x �tt %
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Uji Wilcoxon sign rank digunakan apabila data tidak berdistribusi

normal, data berskala ordinal dan bertujuan untuk menganalisis data

berpasangan dimana P value < 0,05.

J. Etik Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapat rekomendasi dari

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Jurusan Alih

Jenjang Kebidanan dan meminta ijin Pimpinan Puskesmas Sebulu 1. Setelah

mendapatkan persetujuan barulah melakukan penelitian dengan menekankan

masalah etika yang meliputi :

1. Informed Consent (lembar persetujuan)

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti.

Penelitian menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan. Jika

responden bersedia maka harus menandatangani lembar persetujuan.

Jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan

memaksa dan tetap menghormati hak responden tersebut.

2. Anonimaty (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan

mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner yang diisi oleh

responden. Lembar tersebut hanya diberi nomor kode tertentu.
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3. Confidentiality (kerahasiaan)

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dari

responden.

K. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan jadwal yang akan dilakukan oleh peneliti

dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun jadwal dalam penelitian mengenai

“Pengaruh Senam Lansia Terhadap Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-hari

pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sebulu 1” sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian Januari 2020

HARI TANGGAL KEGIATAN PETUGAS

Sabtu 11 Januari 2020
Melaksanakan Pre-Test dan
Senam Lansia di Desa

Beloro
Husaini, Juraidah, Herli,

Rizka

Sabtu 18 Januari 2020
Melaksanakan Pre-Test dan
Senam Lansia di Desa

Sebulu Ulu

dr. Amilia, Husaini,
Kaspul, July, Rizka,
Marhaeni, Juraidah,

Asdianur

Senin 20 Januari 2020
Melaksanakan Pre-Test dan
Senam Lansia di Desa

Segihan

dr. Sandra, Husaini, Fajri,
Marhaeni, Rizka, Afifah,

Mega

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian Februari 2020

HARI TANGGAL KEGIATAN PETUGAS

Senin 10 Februari 2020
Melaksanakan Post-Test
dan Senam Lansia di Desa

Beloro

Dr. Amilia, Husaini, Fajri,
Dwi, Juraidah, Marhaeni,
Rizka, Herli, Yusran

Rabu 12 Februari 2020
Melaksanakan Post-Test
dan Senam Lansia di Desa

Segihan

Dr. Amilia, Husaini,
Kasful, Wita, Rizka,

Mega, Afifah

Sabtu 15 Februari 2020
Melaksanakan Post-Test
dan Senam Lansia di Desa

Sebulu Ulu

Dr. Sandra, Husaini, Ibnu,
Nana, Rizka, Wita,

Riduan, Rina
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Bagan 3.2 Proses Penelitian

Menentukan Masalah

Telaah Teoritis
melalui Jurnal

Hipotesis

Pemilihan Data

Pengumpulan Data
melalui Kohort

Lansia

Membuat jadwal
Penelitian

Melakukan Penelitian

Hasil

Kesimpulan
Analisa Data
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 pada

bulan Januari-Februari Tahun 2020 dengan jumlah responden 35 orang. Hasil

penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan penjelasan

tabel sesuai dengan variabel yang diteliti.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat adalah analisis yang digunakan untuk mendapatkan

gambaran distribusi frekuensi dari variabel terikat dan variabel bebas. Data

berupa angket yang telah diisi selanjutnya akan dimasukkan kedalam

distribusi frekuensi yang diolah dengan menggunakan software komputer.

Sebelum melakukan perhitungan secara bivariat maka akan diteliti terlebih

dahulu mengenai hasil pengumpulan data dan kemudian dituangkan

kedalam bentuk tabel.

Analisa univariat dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin

dan identifikasi berdasarkan sebelum dan sesudah dilakukan Senam Lansia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 35 responden lansia

didapatkan hasil gambaran sebagai berikut :
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a) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Lansia

Berdasarkan dari hasil tabulating data, didapatkan hasil jumlah umur

responden pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik umur Lansia

di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Umur Frekuensi Persentase

60-70 Tahun 22 62,9%

> 70 Tahun 13 37,1%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 35 responden,

sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah lansia yang berusia 60-

70 tahun yaitu 22 responden (62,9%). Sementara jumlah lansia yang berusia

> 70 tahun yaitu 13 responden (37,1%).

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan dari hasil tabulating data, didapatkan hasil jumlah jenis

kelamin responden pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin

Lansia di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-laki 17 48,6%

Perempuan 18 51,4%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 35 responden,

sebagian besar Lansia dengan jenis kelamin perempuan yaitu 18 responden

(51,4%). Sementara jumlah Lansia dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 17

responden (48,6%).

c) Karakteristik Berdasarkan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Senam

Lansia

Setelah dilakukan tabulating data dan kemudian diolah menggunakan

software komputer untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia baik

sebelum dilakukan senam lansia maupun sesudah dilakukan senam lansia.

Jumlah kemandirian lansia yang didapatkan dari sebelum dilakukan senam

lansia adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian Lansia sebelum dilakukan Senam Lansia

di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 11 31,4%

Ketergantungan
Ringan

14 68,6%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia pada

saat sebelum dilakukan senam lansia terdapat 11 responden yaitu (31,4%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 14 responden yaitu

(68,6%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Setelah dilakukan tabulating data, didapatkan jumlah kemandirian

lansia sesudah dilakukan senam lansia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
Kemandirian Lansia sesudah dilakukan senam Lansia

di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 32 91,4%

Ketergantungan
Ringan

3 8,6%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020
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Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia pada

saat sesudah dilakukan senam lansia terdapat 32 responden yaitu (91,4%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 3 responden yaitu (8,6%)

mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam membersihkan diri sebelum
dilakukan senam Lansia di wilayah kerja

Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia dalam

membersihkan diri sebelum dilakukan senam lansia terdapat 35 responden

yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat

responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.6
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam membersihkan diri sesudah
dilakukan senam Lansia di wilayah kerja

Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%
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Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia dalam

membersihkan diri sesudah dilakukan senam lansia terdapat 35 responden

yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat

responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.7
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik kemandirian

dalam menggunakan toilet sebelum dilakukan senam Lansia
di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia dalam

menggunakan toilet sebelum dilakukan senam lansia terdapat 35 responden

yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat

responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.8
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik kemandirian

dalam menggunakan toilet sesudah dilakukan senam Lansia
di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020
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Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia dalam

menggunakan toilet sesudah dilakukan senam lansia terdapat 35 responden

yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat

responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.9
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian saat makan sebelum dilakukan senam
Lansia di wilayah kerja Puskesmas

Sebulu 1 tahun 2020
Kemandirian

Lansia
Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

makan sebelum dilakukan senam lansia terdapat 35 responden yaitu (100,0%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat responden yaitu

(0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.10
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Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat makan sesudah dilakukan senam

Lansia di wilayah kerja Puskesmas
Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

makan sesudah dilakukan senam lansia terdapat 35 responden yaitu (100,0%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat responden yaitu

(0%) yang mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.11
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam berpindah tempat dari tidur
ke duduk sebelum dilakukan senam Lansia

di wilayah kerja Puskesmas
Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

berpindah tempat dari tidur ke duduk sebelum dilakukan senam lansia terdapat



65

35 responden yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara

tidak terdapat responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan

ringan).

Tabel 4.12
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam berpindah tempat dari tidur
ke duduk sesudah dilakukan senam Lansia

di wilayah kerja Puskesmas
Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia

dalam berpindah tempat dari tidur ke duduk sesudah dilakukan senam lansia

terdapat 35 responden yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri).

Sementara tidak terdapat responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16

(ketergantungan ringan).
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Tabel 4.13
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam mobilisasi sebelum dilakukan
senam Lansia di wilayah kerja Puskesmas

Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 14 40,0%

Ketergantungan
Ringan

21 60,0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia

dalam mobilisasi sebelum dilakukan senam lansia terdapat 14 responden yaitu

(40,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 21 responden

yaitu (60,0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.14
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian dalam mobilisasi sesudah dilakukan senam

Lansia di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1
tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 34 97,1%

Ketergantungan
Ringan

1 2,9%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020
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Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia
dalam mobilisasi sesudah dilakukan senam lansia terdapat 34 responden yaitu
(97,1%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 1 responden
yaitu (2,9%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.15
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian dalam berpakaian sebelum dilakukan
senam Lansia di wilayah kerja Puskesmas

Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia

dalam berpakaian sebelum dilakukan senam lansia terdapat 35 responden

yaitu (100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat

responden yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).
Tabel 4.16

Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian dalam berpakaian sesudah dilakukan

senam Lansia di wilayah kerja Puskesmas
Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%
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Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia

dalam berpakaian sesudah dilakukan senam lansia terdapat 35 responden yaitu

(100,0%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat responden

yaitu (0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.17
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat naik dan turun tangga sebelum dilakukan

senam Lansia di wilayah kerja Puskesmas
Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 17 48,6%

Ketergantungan
Ringan

18 51,4%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

naik dan turun tangga sebelum dilakukan senam lansia terdapat 17 responden

yaitu (48,6%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 18

responden yaitu (51,4%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.18
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian Lansia saat naik dan turun tangga sesudah

dilakukan senam Lansia di wilayah kerja
Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase



69

Mandiri 33 94,3%

Ketergantungan
Ringan

2 5,7%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

naik dan turun tangga sesudah dilakukan senam lansia terdapat 33 responden

yaitu (94,3%) mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara terdapat 2

responden yaitu (5,7%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.19
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian saat mandi sebelum dilakukan senam
Lansia di wilayah kerja Puskesmas

Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

mandi sebelum dilakukan senam lansia terdapat 35 responden yaitu (100,0%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat responden yaitu

(0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

Tabel 4.20
Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik

kemandirian saat mandi sesudah dilakukan senam
Lansia di wilayah kerja Puskesmas
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Sebulu 1 tahun 2020

Kemandirian
Lansia

Frekuensi Persentase

Mandiri 35 100,0%

Ketergantungan
Ringan

0 0%

Jumlah 35 100,0%

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa hasil kemandirian lansia saat

mandi sesudah dilakukan senam lansia terdapat 35 responden yaitu (100,0%)

mendapatkan skor 16 (Mandiri). Sementara tidak terdapat responden yaitu

(0%) mendapatkan skor <16 (ketergantungan ringan).

2. Analisa Bivariat

a. Uji Normalitas Data

Tujuan analisis normalitas data adalah untuk mengetahui apakah

data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang

digunakan untuk menguji normalitas data adalah Shapiro Wilk. Dasar

pengambilan keputusan adalah jika probabilitas (p) < 0,05, maka data

dilakukan berdistribusi normal, sedangkan bila (p) < 0,05 maka

dinyatakan data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.21 Hasil Uji Normalitas Pre-Test dan Post-Test Senam Lansia
dengan Uji Shapiro Wilk

Statistik Sig Persentase
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Pre Test 0,586 < 0,000 Tidak normal

Post Test 0,317 < 0,000 Tidak normal

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa data sebelum dan sesudah

perlakuan didapatkan nilai p value 0,000 maka dapat dikatakan bahwa data

berdistribusi tidak normal, sehingga uji pengaruh menggunakan Wilcoxon

Sign Rank.

b. Uji Pengaruh

Uji pengaruh data digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya

pengaruh Senam Lansia terhadap kemandirian melakukan aktifitas sehari-

hari pada lansia yaitu dengan ujiWilcoxon Sign Rank.

Tabel 4.22 Hasil Uji Pengaruh Pre-Test Senam Lansia dengan
UjiWilcoxon Sign Rank

Test Kemandirian
Lansia Frekuensi Z P Keputusan

Pre
Test

Mandiri 11
-4,583 0,000 Ha

diterimaKetergantungan
Ringan

24

Sumber : Data primer Tahun 2020

Tabel 4.23 Hasil Uji Pengaruh Post-Test Senam Lansia dengan
UjiWilcoxon Sign Rank

Test Kemandirian
Lansia Frekuensi Z P Keputusan

Post
Test Mandiri 32 -4,583 0,000 Ha

diterima
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Ketergantungan
Ringan

3

Sumber : Data primer Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.22 hasil uji pengaruh menggunakan Wilcoxon

Sign Rank pada pre-test didapatkan bahwa nilai p value sebesar 0,000 ( p <

0,05) . Sementara berdasarkan tabel 4.23 hasil uji pengaruh menggunakan

Wilcoxon Sign Rank pada post-test didapatkan bahwa nilai p value sebesar

0,000 ( p < 0,05).

Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan antara nilai kemandirian

lansia sebelum dan sesudah diberikan senam Lansia.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik responden berdasarkan umur

Berdasarkan data tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas lansia yang

berumur 60 – 70 tahun lebih banyak yaitu 22 orang daripada lansia yang

berumur > 70 tahun yaitu hanya 13 orang. Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan seorang lansia untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.

Hasil ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa semakin menua

seseorang maka ia akan mengalami beberapa perubahan yang pada

akhirnya akan mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan untuk

melakukan aktifitas sehari-hari (Fatmah, 2010).

Berdasarkan teori tersebut peneliti berpendapat bahwa usia sangat

mempengaruhi kemandirian seorang lansia, dimana kondisi kesehatan yang
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semakin menurun seiring waktu yang menyebabkan ketergantungan dalam

melakukan suatu aktifitas. Meningkatnya usia harapan hidup penduduk

dapat menyebabkan peningkatan jumlah lansia yang akan menyebabkan

berbagai masalah kesehatan seperti penyakit degeneratif dan kanker yang

menyebabkan penurunan produktifitas pada lansia.

Penurunan produktifitas tersebut terjadi karena penurunan fungsi

sehingga menyebabkan lansia mengalami penurunan kemandirian dalam

melakukan aktifitas sehari-hari. Peningkatan usia akan diikuti dengan

kelemahan fungsi tubuh baik fisik maupun psikologis sehingga dapat

berpengaruh dengan kemampuannya (Maryam,2011).

Secara teori, tahapan perkembangan seseorang merupakan tahapan

dimana orang tersebut mengalami kemunduran baik secara fisik maupun

psikologis seiring dengan bertambahnya usia (Maryam, 2011).

Ditinjau dari segi kemandirian lansia, semakin tinggi usia seorang

lansia maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya dalam memenuhi

kebutuhannya sehingga lansia akan mengalami ketergantungan pada orang

lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya.

Hal ini selaras dengan penelitian (Makhfudli, 2011) yang menyatakan

bahwa 80% dari lansia akan mengalami ketergantungan seiring dengan

bertambahnya usia termasuk dalam pemenuhan Activity of Daily Living.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin menua seorang

lansia maka akan berdampak pada kemampuan individu sehingga
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membutuhkan bantuan orang lain (ketergantungan) baik secara parsial

maupun total.

Dalam hal ini terdapat beberapa lansia yang mengalami

ketergantungan sebagian dan tidak terdapat lansia yang mengalami

ketergantungan total. Rata-rata lansia berusia 60 - 70 tahun maupun > 70

tahun hanya mengalami ketergantungan ringan sebelum dilakukan senam

lansia.

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas lansia dengan

jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (48,6%) dan perempuan

berjumlah 18 orang (51,4%) dari 35 responden. Dari hasil tersebut terdapat

18 orang (51,4%) dengan jenis kelamin perempuan dikarenakan pada

tempat yang diteliti mayoritas penduduk jenis kelamin perempuan lebih

aktif daripada penduduk laki-laki.

Secara umum sebenarnya jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap

kemandirian lansia namun seperti yang kita ketahui mayoritas jenis

kelamin perempuan lebih mandiri dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini

dikarenakan perempuan sudah terbiasa sebagai ibu rumah tangga yang

terbiasa untuk mengurus kebutuhan rumah tangga sehingga membuat

perempuan sering beraktifitas didalam rumah. Hal ini mungkin secara fisik,

sosio, dan psiko setiap lansia memiliki penurunan sistem organ baik secara

fisik maupun fungsinya (Setyaningsih, 2010).
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3. Pengaruh Senam Lansia terhadap Kemandirian Lansia di wilayah

Kerja Puskesmas Sebulu 1

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan melakukan

senam Lansia secara teratur dapat meningkatkan kemandirian lansia, dilihat

dari adanya peningkatan kemandirian seorang lansia untuk melakukan

aktifitas sehari-hari sesudah melakukan senam lansia. Dari hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemandirian pada barthel

indeks sebelum dilakukan senam lansia dan sesudah dilakukan senam

lansia. Hal ini dibuktikan sebelum dilakukan senam lansia, terdapat

beberapa lansia yang mengalami kendala dalam melakukan aktifitas seperti

mobilisasi dan naik turun tangga.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada responden sebelum

diberikan intervensi berupa senam lansia menunjukkan sebagian responden

masuk kedalam kategori mandiri sebagian. Disini tujuan peneliti

melakukan seleksi dalam mencari responden dengan kategori kemandirian

sebagian adalah untuk memudahkan peneliti saat memberikan intervensi

senam lansia sehingga mengetahui perkembangan kemandirian responden

setelah dilakukan senam lansia.

Bukti data yang didapatkan dari pengkajian kemandirian Activity of

Daily Living sebelum diberikan intervensi senam lansia menunjukan bahwa

terdapat 14 responden yang mengalami ketergantungan ringan dengan nilai
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Indeks Barthel < 16, dan 11 responden dengan kemandirian mandiri yang

memiliki nilai Indeks Barthel 16.

Hal ini dimungkinkan karena pada responden yang mendapatkan nilai

rendah pada saat dilakukan pre-test memiliki usia yang lebih tua

dibandingkan dengan responden yang lainnya. Pada lansia yang

mendapatkan nilai tinggi cenderung memiliki usia dibawah 70 tahun.

Dengan usia yang semakin tua menyebabkan lansia mengalami

kemunduran dari segi kesehatan seperti nyeri sendi dan kelelahan.

Secara logika nyeri sendi akan menyebabkan lansia sulit dalam

bergerak dan nantinya berpengaruh pada aktifitas kehidupan sehari-harinya.

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).

Setelah dilakukan penelitian dengan melihat 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 6-7 parameter secara

mandiri. Pada penelitian ini lansia masuk pada kategori elderly yaitu 60

sampai >70 tahun keatas menurut WHO. Secara logika usia memang

sangat mempengaruhi kemandirian seseorang, semakin tua usia lansia



77

maka semakin menurun pula kemampuannya dalam melakukan aktivitas

sehari-hari.

Kemandirian Activity of Daily Living pada lansia sesudah diberikan

intervensi berupa senam lansia mengalami peningkatan signifikan. Hal ini

dibuktikan dengan data yang dikumpulkan terdapat peningkatan

kemandirian pada lansia sesudah diberikan intervensi senam lansia yaitu

terdapat 32 responden (91,4%) dengan kemandirian mandiri. 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. Selain itu, dengan diadakan

kegiatan senam lansia tersebut para lansia dapat bertemu dengan lansia

lainnya sehingga menimbulkan rasa bahagia. Dengan demikian,

kebahagiaan yang ditimbulkan oleh peningkatan hormon endorfin akan

mengurangi tingkat stress pada lansia sehingga memicu peningkatan

kemampuan dan kesehatan lansia tersebut.

Menurut Stanley dan Patricia (2007) yang menjelaskan secara

fisiologis latihan fisik dapat meningkatkan kapasitas aerobik, kekuatan,
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fleksibilitas dan keseimbangan. Secara psikologis latihan fisik dapat

mengurangi ketergantungan lansia pada orang lain, menambah banyak

teman, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga sejalan dengan Teori

Aktifitas menyatakan bahwa pada lansia yang suskses adalah lansia yang

aktif dan ikut dalam berbagai macam kegiatan sosial (Maryam, 2012).

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. Hal ini sejalan dengan

teori yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan

kemampuan fungsional pada lansia adalah dengan senam lansia, karena

manfaat senam lansia bagi kesehatan adalah sebagai upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian membersihkan diri terdapat 35 responden

yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara

mandiri. Hal ini dikarenakan semua responden pada penelitian ini

merupakan lansia pada tahap elderly dengan rentang usia 60-70 tahun dan

tidak memiliki ketergantungan total dimana lansia tersebut secara fisik

masih mampu untuk melakukan aktivitas ringan seperti membersihkan diri.
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Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia tidak terdapat perubahan

pada parameter kemandirian membersihkan diri dimana 35 responden yaitu

(100%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian menggunakan toilet terdapat 35 responden

yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara

mandiri. Hal ini dikarenakan pada tempat penelitian rata-rata sudah

menggunakan jamban sehat sehingga para lansia tidak perlu turun kesungai

apabila ingin BAB/BAK, ini membantu mereka untuk melakukan aktifitas

ringan seperti menggunakan toilet secara mandiri. Setelah diberikan

intervensi berupa senam lansia tidak terdapat perubahan pada parameter

kemandirian menggunakan toilet dimana 35 responden yaitu (100%)

mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri.

Hasil penelitian lain menunjukan pada lansia sebelum diberikan

intervensi senam lansia, pada kemandirian makan terdapat 35 responden

yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara

mandiri. Hal ini dikarenakan pada lansia dengan usia 60-70 tahun yang

tidak memiliki penyakit berat masih mampu merawat diri dan dapat

melakukan aktifitas sehari-hari meliputi merawat diri seperti berpindah

tempat, makan, berpakaian, buang air besar/kecil, dan mandi. Adanya

kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari membuat lansia terus berupaya untuk terus meningkatkan
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kesehatannya. Menurut pendapat Ruhidawati (2005) mengartikan

kemandirian merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memiliki

kemauan dan kemampuan berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan

hidupnya secara sah, wajar dan bertanggung jawab terhadap segala hal

yang dilakukannya.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia tidak terdapat

perubahan pada parameter kemandirian dalam hal makan dimana 35

responden yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri.

Ini dikarenakan dalam memenuhi nutrisi adalah salah satu hal yang wajib

dilakukan oleh lansia, sehingga mereka berpikir bahwa dengan makan

mereka dapat bertahan dan hidup sehat. Sehat adalah kondisi normal

dimana seseorang bisa melakukan aktifitas hidupnya dengan lancar dan

tanpa gangguan. Kemandirian pada lansia dinilai dari kemampuannya

dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Maryam, 2008).

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian berpindah tempat dari tidur ke duduk

terdapat 35 responden yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter

kemandirian secara mandiri. Hal ini dikarenakan responden pada penelitian

ini sudah terbiasa melakukan aktifitas sehari-hari salah satunya yaitu

berpindah tempat dimana ini merupakan kegiatan rutin yang selalu mereka

lakukan. Pada lansia perempuan dalam penelitian ini merupakan Ibu

Rumah Tangga dimana setiap pagi mereka melakukan kegiatan rutin
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seperti memasak, mencuci, makan, berpindah tempat dan mandi. Hal ini

tentu membuat mereka sudah terbiasa dan tidak mempengaruhi

kemampuan mereka dalam hal berpindah tempat dari tidur ke duduk. Sama

halnya dengan responden lansia laki-laki pada penelitian ini, aktifitas rutin

yang selalu mereka lakukan adalah bangun pagi untuk melakukan shalat

shubuh sehingga tidak mempengaruhi kemandirian mereka dalam hal

berpindah tempat dari tidur ke duduk.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia tidak terdapat

perubahan pada parameter kemandirian berpindah tempat dari tidur ke

duduk dimana 35 responden yaitu (100%) mampu melaksanakan 8

parameter secara mandiri. Hal ini dikarenakan kegiatan rutin yang mereka

lakukan setiap hari membuat mereka terbiasa bergerak sehingga otot-otot

menjadi lentur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni

(2005) yang menyimpulkan bahwa senam lansia dapat merangsang

pembuluh darah kapiler, kemudian terjadi vasodilatasi (pelebaran) pada

pembuluh darah yang mengakibatkan transport oksigen ke seluruh tubuh

menjadi lancar terutama otak. Aktifitas olahraga yang teratur, membakar

glukosa melalui aktifitas otot yang akan menghasilkan ATP sehingga

endorphin akan muncul dan membawa rasa nyaman, senang dan bahagia.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian mobilisasi terdapat 14 responden yaitu

(40%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara mandiri dan
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21 responden yaitu (60%) mampu melaksanakan 6 parameter kemandirian

secara mandiri dan masuk kategori ketergantungan ringan.

Hal ini dikarenakan pada lansia dengan usia 60-70 tahun cenderung

mengalami keluhan nyeri sendi dan memiliki struktur tulang yang rapuh.

Kebutuhan Aktivitas (Mobilisasi) adalah kemampuan seseorang untuk

berjalan bangkit berdiri kembali ketempat tidur, kursi, kloset duduk, dan

sebagainya disamping kemampuan menggerakkan ekstremitas atas

(Hincliff, 1999). Dampak imobilitas tersebut menyebabkan gangguan

skeletal seperti terjadi kontraktur sendi dan osteoporosis. Kontraktur

merupakan kondisi yang abnormal dengan kriteria adanya fleksi dan fiksasi

yang disebabkan atropi dan memendeknya otot sehingga lansia sulit untuk

bergerak bebas saat beraktifitas. Pada lansia tidak dianjurkan untuk

melakukan aktivitas berat dikarenakan agar terhindar dari cedera seperti

patah tulang akibat melemahnya struktur tulang. Hal ini yang menyebabkan

responden dalam penelitian ini mengalami ketergantungan ringan dalam

hal mobilisasi.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia terdapat perubahan

signifikan pada parameter kemandirian mobilisasi dimana terdapat 34

responden yaitu (97,1%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri

dan 1 responden yaitu (2,9%) mampu melaksanakan 6-7 parameter secara

mandiri. Hal ini dikarenakan kekuatan otot dan kelenturan dari pergerakan

sendi responden semakin meningkat. Selain itu responden juga merasa
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senang karena dapat berinteraksi dengan sesama lansia lainnya sehingga

merasa lebih aktif sehingga terjadi peningkatan kemandirian dalam

mobilisasi.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian berpakaian terdapat 35 responden yaitu

(100%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara mandiri.

Hal ini dikarenakan kemandirian dalam berpakaian merupakan hal rutin

yang selalu dilakukan oleh lansia setiap hari sehingga mereka terbiasa

melakukan hal tersebut. Aktifitas rutin dapat memperbaiki kualitas hidup

seseorang melalui peningkatan kebugaran dan perbaikan rasa sehat (Ferrini,

2008). Kebugaran inilah yang menyebabkan responden tetap mampu

melakukan Activity of Daily Living secara mandiri, baik mandiri penuh

maupun mandiri sebagian.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia tidak terdapat

perubahan pada parameter kemandirian berpakaian dimana terdapat 35

responden yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri.

Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kemandirian lansia karena orang

lanjut usia telah terbiasa menyelesaikan pekerjaan yang rutin mereka

lakukan seperti berpakaian yang merupakan salah satu pemenuhan hayat

hidupnya.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian naik dan turun tangga terdapat 17
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responden yaitu (48,6%) mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian

secara mandiri dan terdapat 18 responden yaitu (51,4%) mampu

melaksanakan 6-7 parameter secara mandiri. Hal ini dikarenakan lokasi

pada tempat penelitian (posyandu) memiliki beberapa anak tangga yang

membuat lansia sulit untuk menaikinya sehingga perlu bantuan orang lain.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia terdapat perubahan

pada parameter kemandirian naik turun tangga dimana terdapat 33

responden yaitu (94,3%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri

dan terdapat 2 responden yaitu (5,7%) mampu melaksanakan 7 parameter

secara mandiri. Hal ini dikarenakan senam lansia secara rutin dapat

membantu lansia dalam melakukan gerakan-gerakan ringan yang

menyebabkan otot-otot tubuh menjadi lentur dan peredaran darah menjadi

lancar. Bukti data kemandirian Activity of Daily Living setelah diberikan

intervensi senam lansia terdapat 2 responden menunjukkan nilai parameter

tetap. Hal ini dimungkinkan karena responden tersebut berusia >70 tahun

yang menyebabkan terjadinya banyak kemunduran dan masalah kesehatan,

salah satunya adalah nyeri sendi. Secara logika semakin tua usia seseorang

maka akan semakin mengalami kemunduran baik fisik, psikologis dan

sosial.

Hasil penelitian menunjukan pada lansia sebelum diberikan intervensi

senam lansia, pada kemandirian mandi terdapat 35 responden yaitu (100%)

mampu melaksanakan 8 parameter kemandirian secara mandiri. Hal ini
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dikarenakan kegiatan seperti makan, mandi, berpakaian, menggunakan

toilet merupakan hal rutin yang selalu mereka lakukan setiap hari sehingga

terbiasa dan mampu melakukan secara mandiri.

Setelah diberikan intervensi berupa senam lansia tidak terdapat

perubahan pada parameter kemandirian mandi dimana terdapat 35

responden yaitu (100%) mampu melaksanakan 8 parameter secara mandiri.

Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kemandirian lansia karena orang

lanjut usia telah terbiasa menyelesaikan pekerjaan yang rutin mereka

lakukan seperti makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet yang

merupakan suatu kegiatan rutin untuk memenuhi hayat hidupnya.

Berdasarkan hasil olah data statistik uji Wilcoxon Sign Rank diperoleh

nilai signifikan 0,000 (p < 0,05). Dengan demikian disimpulkan bahwa ada

pengaruh pemberian senam lansia terhadap kemandirian melakukan

aktifitas sehari-hari pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsini dan M.

Zainul Arifin (2019) dengan judul “Pengaruh Senam Lansia terhadap

Kemandirian Activity Daily Living (ADL) pada Lansia di Panti Wherda

Mojopahit Mojokerto”, bahwa senam lansia membantu melancarkan aliran

darah dan suplai nutrisi menjadi semakin baik, membuat otot- otot

meregang, serta dapat mengurangi nyeri pada sendi-sendi.

Senam lansia merupakan latihan fisik yang meliputi latihan pernapasan.

Senam lansia salah satu olahraga yang cocok bagi lansia karena gerakan
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didalamnya menghindari gerakan loncat-loncat (low impact), melompat,

kaki menyilang, maju-mundur, menyentak-sentak namun masih memacu

kerja jantung-paru dengan intensitas ringan-sedang. Senam lansia

disamping memilik dampak positif terhadap peningkatan fungsi organ

tubuh juga berpengaruh dalam meningkatkan imunitas dalam tubuh

manusia setelah latihan teratur.

Senam lansia aman dilakukan oleh lansia yang berusia diatas 65 tahun.

Bahkan, lansia yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, jantung,

maupun artritis. Gerakan senam lansia banyak dipraktikkan dengan

menggunakan bantuan musik. Gerakan ini pun harus sesuai dengan tiga

fase olahraga senam, yakni pemanasan, inti dan pendinginan.

Dengan melakukan senam lansia secara teratur diharapkan lansia yang

berusia 60 tahun keatas dapat memperoleh sejumlah manfaat dari kegiatan

tersebut antara lain meningkatkan kekuatan otot tubuh, meningkatkan

keseimbangan, menambah energi, meningkatkan fungsi kognitif atau kerja

otak serta mencegah dan menunda penyakit seperti penyakit jantung,

diabetes, dan osteoporosis.

Gerakan senam membuat kerja otot-otot quadriceps dan hamstring,

sehingga memudahkan gerakan pumping action yang membuat sirkulasi

dan proses metabolisme berlangsung dnegan baik dan maksimal. Aliran

darah yang lancar maka pengangkatan sisa-sisa metabolisme (substansi P)

dan asetabolic yang diprduksi melalui proses inflamasi dapat ikut
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tersangkut bersama aliran darah sehingga rasa nyeri dapat berkurang

(Marlina, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian secara umum peneliti berpendapat bahwa

pada dasarnya Senam Lansia memiliki pengaruh terhadap peningkatan

kemandirian lansia jika dilakukan secara teratur setiap minggu dan

disesuaikan dengan kemampuan seorang lansia dalam melakukan senam

tersebut. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian dimana secara

keseluruhan responden mengalami peningkatan kemandirian dalam

melakukan aktifitas pada lansia. Secara tidak langsung peneliti

berkeyakinan jika latihan ini dilakukan secara teratur maka dapat

membantu lansia untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan

aktifitas sehari-hari.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti dengan bantuan teman-teman

sejawat dengan sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin untuk

mencapai hasil yang diharapkan, namun di dalamnya masih banyak terdapat

kekurangan diantaranya yaitu :

1. Aktifitas keseharian dan pekerjaan yang dilakukan oleh responden tidak

sama antara satu dengan yang lain sehingga mempengaruhi pada tingkat

kemandirian seorang lansia.
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2. Peneliti tidak dapat mengontrol kegiatan senam secara bersamaan di tiga

desa sehingga melibatkan rekan kerja yang bertugas pada masing-masing

desa tersebut untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan tersebut. Sehingga

peneliti hanya bisa menerima laporan kegiatan melalui absen dan

dokumentasi saja.

3. Penelitian ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terjadi

Pandemi Covid-19 sehingga penelitian ini hanya mampu dilaksanakan di 3

(tiga) desa yang seharusnya dilaksanakan pada 5 (lima) desa di wilayah

kerja Puskesmas Sebulu 1.

4. Peneliti hanya dapat mengontrol kegiatan bagi lansia yang berhalangan

hadir dengan memberikan buku saku “Senam Lansia” sebagai panduan

responden untuk melakukan senam secara mandiri dirumah selama terjadi

Pandemi Covid-19.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, dan tujuan serta hasil

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan kepada 35 responden

menyatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah

lansia berusia antara 60 – 70 tahun yaitu 22 responden (62,9%) dan

sebagian kecil adalah lansia berusia > 70 tahun yaitu 13 responden (37,1%).

Pada penelitian ini terlihat bahwa lansia berusia 60 – 70 tahun lebih

banyak melakukan kunjungan ke posyandu untuk melakukan senam lansia

dibandingkan dengan lansia berusia > 70 tahun. Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan lansia untuk dapat berkunjung dikarenakan terjadi penurunan

kemampuan dan kemandirian sehingga sebagian besar lansia yang berusia

> 70 tahun lebih memilih untuk tetap dirumah.

2. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dari 35 responden

menyatakan bahwa sebagian besar responden adalah lansia dengan jenis

kelamin perempuan yaitu 18 responden (51,4%), dan sebagian kecil adalah

lansia dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 17 responden (48,6%).

3. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dari 35 responden

menyatakan bahwa sebagian besar responden sebelum dilakukan senam
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lansia secara rutin terdapat 14 responden (68,6%) dengan kemandirian

lansia (ketergantungan ringan), dan sebagian kecil responden sebelum

dilakukan senam lansia secara rutin terdapat 11 responden (31,4%) dengan

kemandirian lansia (Mandiri).

4. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dari 35 responden

menyatakan bahwa sebagian besar responden sesudah dilakukan senam

lansia secara rutin terdapat 32 responden (91,4%) dengan kemandirian

lansia (Mandiri), dan sebagian kecil responden sesudah dilakukan senam

lansia secara rutin terdapat 3 responden (8,6%) dengan kemandirian lansia

(Ketergantungan ringan).

5. Ada pengaruh antara sebelum dan sesudah pemberian perlakuan senam

lansia terhadap kemandirian melakukan aktifitas sehari-hari pada lansia di

wilayah kerja Puskesmas Sebulu 1 tahun 2020, dengan hasil pengujian

statistik diperoleh nilai menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank nilai Z -

4,583 < p value = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima

yaitu ada pengaruh senam lansia terhadap kemandirian lansia.

B. Saran

Setelah melihat hasil dari kesimpulan, adapun saran yang dapat

diberikan adalah :

1. Bagi tempat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu

pelayanan dan asuhan pada lansia khususnya dalam melakukan senam
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lansia yang terkait dengan peningkatan kesehatan serta kualitas hidup

lansia serta dapat dijadikan masukkan bagi seluruh tenaga kesehatan yang

tidak mengetahui aspek dari kualitas hidup lansia tersebut. Diharapkan

posyandu lansia yang sudah ada sebaiknya terus dihidupkan dengan rutin

melaksanakan senam lansia minimal 3x seminggu, dimana posyandu lansia

tersebut dapat memberikan peningkatan kemandirian dalam melakukan

Activity of Daily Living dan memperbaiki status mental lansia sehingga

kualitas hidup lansia akan jauh lebih baik.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi

dan referensi kepustakaan bagi penelitian yang akan datang. Informasi pada

penelitian ini diharapkan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran terkait

pelayanan kesehatan pada lansia guna meningkatkan kualitas hidup lansia,

dan dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

3. Bagi Responden

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kesehatan bagi

lansia agar dapat meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan kegiatan

berupa senam lansia secara rutin.

Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat membantu lansia untuk

meningkatkan kemandirian dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
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4. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan

pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang

diperoleh dibangku kuliah dan di tempat kerja, serta hasil penelitian dapat

digunakan unruk mengembangkan penelitian lebih lanjut kepada yang

berminat untuk mengembangkan penelitian dalam lingkup yang sama.

Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini

perlu kajian lebih mendalam mengenai kualitas hidup lansia dan faktor lain

yang mempengaruhi kemandirian lansia.
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LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, maka saya bersedia berpartisipasi

sebagai responden penelitian dengan judul “Pengaruh Senam Lansia Terhadap

Kemandirian Melakukan Aktifitas Sehari-hari pada Lansia Di Wilayah Kerja

Puskesmas Sebulu I Tahun 2020 yang dilakukan oleh Mahasiswa Kebidanan

Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur :

Nama : Rizka Dwiyanti

NIM : P07224319031

Saya memahami bahwa hasil penelitian ini tidak akan berakibat

negatif/merugikan saya dan keluarga. Saya memahami bahwa hasil penelitian ini

akan menjadi bahan masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu,

saya bersedia menjadi responden selama penelitian ini berlangsung.

Saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai segala sesuatu

yang berkaitan dengan penelitian ini dan telah mendapatkan jawaban yang

memuaskan. Berdasarkan semua penjelasan di atas maka dengan ini saya

menyatakan secara suka rela bersedia menjadi responden dan berpartisipasi aktif

dalam penelitian.

Sebulu, Januari 2020

Responden



Lampiran 2

INSTRUMEN PEMERIKSAAN

ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL)

INDEKS BARTHEL

NAMA :

JENIS KELAMIN :

UMUR :

SISTOLE/DIASTOLE :

BB :

TB :

IMT :

ALAMAT :

KELUHAN :



A) BARTHEL INDEX

A. ACTIVITIES OF DAILY LIVING (INDEKS ADL BARTHEL)

1. Membersihkan Diri (Lap muka, sisir rambut, sikat gigi)

0 : butuh pertolongan orang lain

1 : Mandiri

2. Penggunaan toilet (melepas, memakai celana, menyeka, menyiram)

0 : Tergantung pertolongan orang lain

1 : Perlu pertolongan pada beberapa aktivitas tetapi dapat mengerjakan

sendiri beberapa aktivitas lain

2 : Mandiri

3. Makan

0 : Tidak mampu

1 : Perlu seseorang memotong makanan

2 : Mandiri

4. Berpindah tempat dari tidur ke duduk

0 : Tidak mampu

1 : Memerlukan banyak bantuan untuk bisa duduk ( 2 orang)

2 : Bantuan minim, 1 orang

3 : Mandiri

5. Mobilisasi/ berjalan

0 : Tidak mampu

1 : Memerlukan bantuan dengan kursi roda

2 : Berjalan dengan bantuan 1 orang/Walker

3 : Mandiri

6. Berpakaian (memakai baju)

0 : Tergantung orang lain

1 : Sebagian dibantu ( mis. Mengancing baju )

2 : Mandiri



7. Naik turun tangga

0 : Tidak mampu

1 : Butuh pertolongan

2 : Mandiri

8. Mandi

0 : Tergantung orang lain

1 : Mandiri



Lampiran 4

Statistics

Umur Lansia Jenis Kelamin

N Valid 35 35

Missing 0 0

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Umur Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid > 70 Tahun 22 62.9 62.9 62.9

3 13 37.1 37.1 100.0

Total 35 100.0 100.0

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Laki-laki 17 48.6 48.6 48.6

Perempu
an

18 51.4 51.4 100.0

Total 35 100.0 100.0



Pre test dan Post Test

Pre Test Post Test

N Valid 35 35

Missing 0 0

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pre Test

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 11 31.4 31.4 31.4

Ketergantungan
Ringan

24 68.6 68.6 100.0

Total 35 100.0 100.0

abel 4.4 Distribusi Frekuensi Post Test

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 32 91.4 91.4 91.4

Ketergantungan
Ringan

3 8.6 8.6 100.0

Total 35 100.0 100.0



Tabel 4.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian dalam membersihkan diri sebelum dilakukan
senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian dalam membersihkan diri sesudah dilakukan
senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan
karakteristik kemandirian dalam menggunakan
toilet sebelum dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 2 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.8 Distribusi frekuensi responden berdasarkan
karakteristik kemandirian dalam menggunakan
Toilet sesudah dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 2 35 100.0 100.0 100.0



Tabel 4.9 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat makan sebelum dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.10 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat makan sesudah dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.11 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat Berpindah tempat dari tidur ke duduk sebelum
dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.12 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat berpindah tempat dari tidur ke duduk sesudah
dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0



Tabel 4.13 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik kemandirian
dalam Mobilisasi sebelum dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Berjalan dengan
bantuan 14 40.0 40.0 40.0

Mandiri 21 60.0 60.0 100.0

Total 35 100.0 100.0

Tabel 4.14 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik kemandirian
dalam Mobilisasi sesudah dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Berjalan dengan
bantuan

1 2.9 2.9 2.9

Mandiri 34 97.1 97.1 100.0

Total 35 100.0 100.0

Tabel 4.15 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik kemandirian
dalam berpakaian sebelum dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0



Tabel 4.16 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian dalam berpakaian sesudah dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.17 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat naik dan turun tangga sebelum dilakukan senam
Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Perlu bantuan 18 51.4 51.4 51.4

Mandiri 17 48.6 48.6 100.0

Total 35 100.0 100.0

Tabel 4.18 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat naik dan turun tangga sesudah dilakukan senam
Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Perlu bantuan 2 5.7 5.7 5.7

Mandiri 33 94.3 94.3 100.0

Total 35 100.0 100.0



Tabel 4.19 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat mandi sebelum dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.20 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik
kemandirian saat mandi sesudah dilakukan senam Lansia

Frequency Percent
Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Mandiri 35 100.0 100.0 100.0

Tabel 4.21 Hasil Uji Normalitas Pre-Test dan Post-Test Senam Lansia dengan
Uji Shapiro Wilk

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Pre Test 35 100.0% 0 .0% 35 100.0%

Post Test 35 100.0% 0 .0% 35 100.0%



Descriptives Statistic Std. Error

Pre Test Mean 1.69 .080

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound 1.52

Upper Bound 1.85

5% Trimmed Mean 1.71

Median 2.00

Variance .222

Std. Deviation .471

Minimum 1

Maximum 2

Range 1

Interquartile Range 1

Skewness -.836 .398

Kurtosis -1.383 .778

Post Test



Mean 1.09 .048

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound .99

Upper Bound 1.18

5% Trimmed Mean 1.04

Median 1.00

Variance .081

Std. Deviation .284

Minimum 1

Maximum 2

Range 1

Interquartile Range 0

Skewness 3.094 .398

Kurtosis 8.029 .778

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pre Test .433 35 .000 .586 35 .000

Post Test .533 35 .000 .317 35 .000



ii

Mean 1.09 .048

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound .99

Upper Bound 1.18

5% Trimmed Mean 1.04

Median 1.00

Variance .081

Std. Deviation .284

Minimum 1

Maximum 2

Range 1

Interquartile Range 0

Skewness 3.094 .398

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 Hasil Uji Pengaruh Pre-Test dan Post Test
Senam Lansia dengan UjiWilcoxon Sign Rank

N Mean Rank Sum of Ranks

Post Test - Pre
Test

Negative Ranks 0a .00 .00

Positive Ranks 21b 11.00 231.00

Ties 14c



iii

Total 35



a. Post Test < Pre Test

b. Post Test > Pre Test

c. Post Test = Pre Test

Test Statisticsb

Pst Test - Pre Test

Z -4.583a

Asymp. Sig. (2-
tailed) .000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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