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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk 

hidup. Menjadi tua (aging) merupakan proses perubahan biologis secara terus 

menerus yang dialami manusia pada semua tingkat umur dan waktu. Masa usia 

lanjut memang masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi 

yang dikaruniai umur panjang, yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah 

menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya 

dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan (Suardiman, 

2011). 

Di  Indonesia jumlah penduduk lansia pada tahun 2006 sebesar kurang 

lebih 19 juta, usia harapan hidup 66,2 tahun, pada tahun 2010 sebesar 23,9 juta 

(9,77%), usia harapan hidupnya 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 penduduk Lansia yang tinggal di perkotaan  

sebesar  12.380.321  (9,58%)  dan  yang  tinggal  di  perdesaan  sebesar 

15.612.232  (9,97%)  (Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  

Rakyat, 2009). Dapat kita ketahui jumlah lansia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh  majunya pelayanan kesehatan, 

menurunnya angka kematian bayi dan anak, perbaikan gizi dan sanitasi dan 

meningkatnya pengawasan  terhadap  penyakit  infeksi.  Dapat di simpulkan 
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seiring dengan angka peningkatan orang usia lanjut, maka angka lansia yang 

mengalami penurunan fungsi kognitif juga meningkat. 

Penurunan kemampuan kognitif bukanlah bagian normal dari proses 

penuaan. Penurunan kemampuan kognitif seringkali ditemukan, dan kadang-

kadang didahului dengan penurunan kontrol emosional, perilaku sosial, dan 

bahkan motivasi (WHO, 2012). Penurunan ini akan mengakibatkan kerusakan 

fungsi kognitif global yang biasanya bersifat progresif dan mempengaruhi 

aktivitas kehidupan sehari-hari (Activities of Daily Living-ADL) ( Kane dan 

Ouslander dalam Stanley dan Patricia, 2007 ). Sehingga dapat menurunkan 

kualitas hidup lansia yang berimplikasi pada kemandirian dalam melakukan 

aktivitas hidup sehari-hari (Nugroho, 2008). 

Salah satu cara untuk mempertahankan fungsi kognitif pada lansia adalah 

dengan cara menstimulasi otak dan di istirahatkan dengan tidur, kegiatan 

seperti membaca, mendengarkan berita dan cerita melalui media sebaiknya di 

jadikan sebuah kebiasaan hal ini bertujuan agar otak tidak beristirahat secara 

terus menerus serta permainan yang prosedurnya membutuhkan konsentrasi  

atau atensi, orientasi (tempat, waktu, dan situasi) dan memori.  Menurut para 

ahli senam otak dari lembaga  di Educational Kinesiology  Amerika Serikat 

Paul E. Denisson Ph.,D., meski sederhana, Brain Gym mampu meningkatkan 

kemampuan kognitif Lansia. Gerakan – gerakan dalam Brain Gym digunakan 

oleh para murid di Educational Kinesiology, USA. (Franc, 2012). 

Berdasarkan data yang di peroleh dari puskesmas Kelurahan Pucangan 

Kartasura, pada Bulan Februari 2014, data terakhir jumlah lansia di Kelurahan 
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Pucangan sebanyak 1.194 lansia dan khusus lanjut usia yang berusia 65 -70 

tahun sebanyak 286 orang lansia, yang terbagi dalam 12 posyandu. 

Berdasarkan survei pendahuluan terhadap 10 lansia usia diatas 65 tahun yang 

melakukan test Mini Mental State Examination (MMSE) didapatkan hasil, 6 

lansia mengalami Definitif Kognitif, 2 orang mengalami probable kognitif dan 

2 orang lansia tidak mengalami gangguan fungsi kognitif. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan, penurunan fungsi 

kognitif merupakan masalah yang serius karena sebagian besar lansia yang 

melakukan tes MMSE mengalami penurunan fungsi kognitif sehingga peneliti 

tertarik mengankat masalah tentang terapi untuk mengatasi penurunan fungsi 

kognitif dengan judul “Pengaruh Terapi Brain Gym Terhadap Peningkatan 

Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia di Posyandu Lansia Kelurahan Pucangan 

Kartasura”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah ada pengaruh terapi 

brayn gim terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia di posyandu lansia 

Kelurahan Pucangan Kartasura ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh terapi brain gym terhadap peningkatan fungsi 

kognitif pada lansia di posyandu lansia kelurahan pucangan kartasura 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui fungsi kognitif sebelum dilakukan brain gym  

b. Mengetahui fungsi kognitif setelah dilakukan brain gym 

c. Mengetahui perbedaan fungsi kognitif sebelum dan setelah dilakukan 

brain gym 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan literatur dalam kegiatan proses belajar mengajar 

mengenai pengaruh terapi brain gym terhadap peningkatan fungsi 

kognitif lansia. 

b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

terapi brain gym terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia 

E. Keaslian Penelitian 

1. Pipit (2009) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Brain Gym 

Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Lansia Dikarang Werdha Peneleh 

Surabaya. Desain penelitian ini adalah quasy experiment dengan teknik 

Random sampling, yaitu memilih sampel diantara populasi sesuai yang 

dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi. Diperoleh hasil bahwa ada pengaruh brain gym 

terhadap fungsi kognitif lansia. Hasil uji statistik dapat disimpulkan 

bahwa H0  ditolak. Ini berarti terdapat perbedaan fungsi kognitif  yang 

signifikan  antara sebelum dan sesudah pelaksanaan intervensi Brain 

Gym serta terdapat perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok 
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kontrol sesudah pelaksanaan intervensi Brain Gym. Perbedaan dengan 

penelitian ini terdapat pada jumlah responden dan tempat penelitian. 

pelitian yang dilakukan oleh pipit di lembaga pemerintahan yang 

mengurusi tentang lanjut usia dengan responden yang homogen dengan 

jumlah responden sebanyak 10 orang. Sedangkan penelitian ini di 

masyarakat umum dengan lanjut usia yang heterogen dengan jumlah 

responden sebanyak 20 orang. 

2. Ria Verany , Budi Santoso, Mery Fanada (2013). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh brain gym terhadap tingkat kognitf 

lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Warga Tama Indralaya. Jenis 

penelitian adalah Pre Experimental Design tanpa kelompok kontrol 

dengan pendekatan One Group Pre-Post Test Design. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk 

membandingkan tingkat kognitif responden sebelum dan sesudah 

dilakukan senam otak menggunakan Mini Mental State Examination 

(MMSE) yang dianalisis dengan uji paired t-tes. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada tempat, waktu, dan terdapat perbedaan dalam 

desain eksperimen. Penelitian yang dilakukan Ria Verany , Budi Santoso, 

Mery Fanada menggunakan Pre Experimental Design tanpa kelompok 

kontrol dengan pendekatan One Group Pre-Post Test Design sedangkan 

peneliti menggunakan True Exsperimental desaign dengan kelompok 

kontrol. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Pengertian Lansia (Lanjut Usia) 

Berdasarkan  defenisi  secara umum,  seseorang  dikatakan  lanjut usia 

(lansia) apabila usianya 65 tahun keatas (Effendi dan Makhfudli, 2009). 

Menurut organisasi kesehatan dunia, WHO seseorang disebut lanjut usia 

(elderly) jika berumur 60-69 tahun.  Menurut Prof. DR. Ny. Sumiati Ahmad 

Mohammad, Guru Besar Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran 

menyabutkan bahwa usia 65 tahun keatas disebut masa lanjut usia atau 

senium. Menurut Dra.  Ny. Jos Masdani (psikologi dari Universitas 

Indonesia), lanjut usia merupakan kelanjutan usia dewasa antara usia 65 

tahun hingga tutup usia. Menurut Menurut Depkes (2011), lansia meliputi : 

pra lansia kelompok usia 45-59 tahun, lansia antara 60-69 tahun, lansia 

berresiko kelompok usia > 70 tahun. Kesimpulan dari pembagiaan umur 

menurut beberapa ahli, bahwa yang disebut lanjut usia adalah orang yang 

telah berumur 65 tahun keatas (Nugroho, 2008). 

2. Klasifikasi Lansia 

Klasifikasi berikut ini adalah lima klasifikasi pada lansia berdasarkan  

Depkes RI (2003) dalam Maryam (2009) yang terdiri dari : pralansia 

(presenilis) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun,  lansia ialah 
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seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, lansia resiko tinggi ialah seseorang  

yang berusia 70 tahun atau lebih/seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

dengan masalah kesehatan, lansia potensial ialah lansia yang masih mampu 

melakukan  pekerjaan  dan/atau  kegiatan  yang dapat  menghasilkan  

barang/jasa, lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari 

nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

3. Perubahan pada lanjut usia 

Menua   adalah   proses   alami   yang   terjadi   dalam   kehidupan 

manusia.  Penuaan  akan  terjadi  hampir  pada  semua  sistem  tubuh, namun 

tidak semua sistem tubuh mengalami kemunduran fungsi pada waktu yang 

sama (Nugroho, 2008). Perubahan-perubahan fisiologik dan patologik yang 

terjadi akibat proses penuaan menurut Darmojo (2009) adalah sebagai berikut: 

a) Perubahan sistem panca-indra antara lain terdapat pada panca indra 

mengalami berbagai perubahan morfologik baik pada mata, telinga, 

hidung, syaraf perasa lidah dan kulit. Perubahan yang bersifat degeneratif 

ini yang bersifat anatomik fungsional, memberi manifestasi pada 

morfologi berbagai organ panca-indra trsebut baik pada fungsi melihat, 

mendengar, keseimbangan ataupun perasa dan peraba. 

b) Sistem gastro-intestinal mulai dari gigi sampai anus terjadi perubahan 

morfologik degeneratif, antara lain perubahan atrofik pada rahang, 

sehingga gigi lebih mudah tanggal. Perubahan atrofik juga terjadi pada 

mukosa, kelenjar dan otot-otot pencernaan. Perubahan morfologik akan 
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menyebabkan perubahan fungsional sampai perubahan patologik, 

diantaranya gangguan mengunnyah dan menelan, perubahan nafsu makan 

sampai pada mberbagai penyakit. 

c) Sistem kardiovaskuler, walaupun tanpa ada penyakit, pada usia lanjut 

jantung sudah menunjukkan penurunan kekuatan kontraksi dan kecepatan 

kontraksi. Terjadi pula penurunan yang signifikan pada jantung dan 

kemampuan untuk meningkatkan kekuatan curah jantung. Golongan lanjut 

usia sering kali tidak merasakan nyeri dibanding usia muda dan gejala 

pertama infark miokard akut sering kali adalah gagal jantung, embolus, 

hipotensi atau konfusio. 

d) Sistem respirasi, elastisitas paru menurun, kekuatan dinding dada 

meningkat, kekuatan otot dada menurun. Semua ini berakibat menurunnya 

rasio ventilasi-perfusi dibagian paru yang tak bebas dan pelebaran gradient 

alveolar arteri untuk oksigen. Berbagai perubahan morfologik dan 

fungsional tersebut mempermudah terjadinya berbagai keadaaan 

patologik, di antaranya penyakit obstruktif/PPOK, penyakit paru 

akut/kronis, dan keganasan paru-bronkus. 

e) Sistem endokrin, pada sekitar 50% lansia menunjukkan intoleransi 

glukosa, dengan kadar gula puasa yang normal. Selain faktor diet, obesitas 

dan kurangnya olahraga serta penuaan menyebabkan terjadinya penurunan 

toleransi glukosa. 

f) Sistem persendian, penyakit rematik merupakan salah satu penyebab 
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utama terjadinya disabilitas pada usia lanjut, disamping stroke dan 

penyakit kardiovaskuler. Pada sinovial sendi terjadi perubahan berupa 

tidak ratanya permukaan sendi, fibrilasi dan pembentukan celah dan 

lekukan di permukaan tulang rawan. Diantara penyakit sendi yang sering 

di alami lansia adalah osteo-artritis, rematoid artritis gout dan pseudo-

gout, artritis mono-artikuler senilis, dan rematika polimialgia. 

g) Sistem urogenital dan tekanan darah, pada usia lanjut ginjal mengalami 

perubahan antara lain terjadi penebalan kapsula bowman dan gangguan 

permeabilitas terhadap solut yang akan difiltrasi . Neuron secara 

keseluruhan mengalami penurunan dalam jumlah (Jumlah neuron pada 

akhir rentan hidup rata-rata tinggal tersisa sekitar 50% dibanding usia 30 

tahun) dan mulai terlihat atrofi. Akan tetapi fungsi ginjal secara 

keseluruhan dalam keadaan istirahat tidak terlihat menurun. Secara umum 

pembuluh darah sedang sampai besar pada usia lanjut sudah mengalami 

berbagai perubahan. Terjadi penebalan intima (akibat proses 

arterosklesosis) atau tinika media yang pada akhirnya menyebabkan 

kelenturan pembuluh darah tepi meningkat. Hal ini akan menyebabkan 

peningkatan tekanan darah (terutama peningkatan darah sistolik) 

walaupun tekanan diastolik sering juga meningkat sebagai akibat banyak 

faktor lain termsuk genetik. 

h) Sistem syaraf pusat dan otonom, berat otak akan menurun sebanyak 

sekitar 10% pada penuaan antara umur 30 sampai 70 tahun. Disamping itu 
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meningeal menebal. Pada semua sitoplasma sel juga terjadi deposit 

limfusin yang sering disebut sebagai pigmen “wear and rear”. Penurunan 

patologis adalah adanya degenerasi pigmen subtantia nigra, kekusutan 

neurofiblier.  

4.  Perubahan dan Konsekuensi Patologis Usia Lanjut 

 Padila (2013) mengatakan secara umum, menjadi tua ditandai oleh 

kemunduran biologis yang terlihat pada gejala kemunduran fisik disamping 

itu, juga terjadi  kemunduran kognitif antara lain  : 

 a). Suka lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik 

 b). Ingatan terhadap hal-hal dimasa muda lebih baik dari pada hal-hal yang 

               baru saja terjadi 

 c). Sering terjadinya disorientasi terhadap waktu, tempat dan orang 

 d). Sulit menerima ide-ide baru 

  Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara 

generatif yang berdampak pada perubahan-perubahan pada manusia, tidak 

hanya perubahan fisik, tetapi juga perasaan, kognitif, sosial dan seksual. 

Menurut Azizah (2010) perubahan kognitif terjadi pada perubahan daya ingat 

(Memory), IQ (Intelegent quocient), kemampuan belajar, kemampuan 

pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan 

kinerja. 
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5. Fungsi kognitif pada lansia  

a) Fungsi kognitif 

Konsep kognitif (dari bahasa Latin cognosere, “ untuk mengetahui” 

atau “untuk mengenali”)  merujuk  kepada  kemampuan  untuk  memproses  

informasi,  menerapkan ilmu, dan mengubah kecenderungan (Nehlig, 2010). 

Kognisi adalah suatu konsep yang kompleks yang melibatkan aspek 

memori, perhatian, fungsi eksekutif, persepsi, bahasa dan fungsi psikomotor. 

Masalah, setiap aspek ini sendiri adalah kompleks. Memori sendiri meliputi 

proses encoding, penyimpanan dan pengambilan informasi serta dapat 

dibagikan menjadi ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang dan 

working memory. Perhatian dapat secara selektif, terfokus, terbagi atau 

terus-menerus, dan persepsi meliputi beberapa tingkatan proses untuk 

mengenal objek yang didapatkan dari rangsangan indera yang berlainan   

(visual,   auditori,   perabaan,   penciuman). Fungsi   eksekutif   melibatkan 

penalaran, perencanaan, evaluasi, strategi berpikir, dan lain-lain. Pada sisi 

lain, aspek kognitif bahasa adalah mengenai ekspresi verbal, perbendaharaan 

kata, kefasihan dan pemahaman bahasa. Fungsi psikomotor adalah 

berhubungan dengan pemrograman dan eksekusi motorik. Tambahan pula, 

semua fungsi kognitif di atas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

suasana hati (sedih atau gembira), tingkat kewaspadaan dan tenaga, 

kesejahteraan fisik dan juga motivasi (Nehlig, 2010). 
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b) Penyebab Penurunan Fungsi Kognitif pada lanjut usia 

 Terkait dengan perubahan fisik, terjadi perubahan pada  sistem 

persarafan lansia, yaitu berat otak menurun atau mengalami penyusutan 

(atropi) sebesar 10 – 20% seiring dengan penuaan, dan hal ini berkurang 

setiap hari. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan jumlah sel otak serta 

terganggunya mekanisme perbaikan sel otak (Fatimah, 2010). Otak 

mengalami penebalan meningeal atrofi serebral (penurunan volume otak). 

Mula-mula tonjolan dendrit di neuron hilang, di susul bengkaknya batang 

dendrit dan badan sel. Secara progresif terjadi fragmentasi dan kematian sel 

terjadi deposit lipofunchsin (Darmojo, 2009). 

Beberapa faktor yang diperkirakan sebagai pernyebab gangguan 

kognitif global adalah (1) gangguan neurotransmiter, (2) gangguan cerebral 

blood flow, (3) gangguan metabolisme neuron, (4) patologi neuron dan (5) 

gangguan homeostasis ion kalsium (Ca2+). Pada proses penuaan otak, 

terjadi penurunan jumlah neuron secara bertahap yang meliputi area girus 

temporal superior (merupakan area yang paling cepat kehilangan neuron), 

girus presentralis dan area striata. Secara patologis penurunan jumlah neuron 

kolinergik akan menyebabkan berkurangnya neurotransmiter asetilklolin 

sehingga menimbulkan gangguan kognitif dan perilaku (Soetedjo, 2006). 

 Pengurangan  volume dan massa otak pada penuaan yang normal 

tidak hanya diakibatkan oleh hilangnya jumlah neuron, tetapi juga karena 

adanya perubahan di dalam neuron: berkurangnya cabang-cabang neuron 
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(spina dendrit), pengurangan kerapatan sinapsis, dan merosotnya lapisan 

myelin yang melapisi akson pada neuron (Nelson, 2008). Penurunan fungsi 

kognitif akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, yaitu 

pengurangan massa otak dan pengurangan aliran darah otak. Selanjutnya 

akan menyebabkan atrosit berploriferasi sehingga neurotransmitter (dopamin 

dan serotonin) akan berubah. Perubahan pada neurotransmitter ini akan 

meningkatkan aktivitas enzim monoaminoksidase (MAO) (Pranarka 2006). 

c) Faktor risiko penurunan fungsi kognitif 

Jenis kelamin, wanita lebih beresiko mengalami penurunan kognitif 

dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan adanya peranan level hormon seks 

endogen dalam perubahan fungsi kognitif. Reseptor estrogen telah 

ditemukan dalam area otak yang berperan dalam fungsi belajar dan memori, 

seperti hipokampus. Penurunan fungsi kognitif umum dan memori verbal 

dikaitkan dengan rendahnya level estradiol dalam tubuh. Estradiol 

diperkirakan bersifat neuroprotektif yaitu dapat membatasi kerusakan akibat 

stress oksidatif serta sebagai pelindung sel saraf dari toksisitas amiloid pada 

pasien Alzheimer (Yaffe dalam Myers, 2008). 

Hasil  penelitian  Scanlan  et  al  (dalam  Saragih,  2010) menunjukkan  

adanya  hubungan  positif  antara  usia  dan  penurunan fungsi kognitif. Hasil 

dari pengukuran fungsi kognitif pada lansia yang adalah 16% pada 

kelompok umur 65-69 tahun, 21% pada 70-74 tahun, 30% pada 75-79 tahun, 

dan 44% pada 80 tahun keatas. 
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d) Pengukuran Fungsi Kognitif Menggunakan MMSE (Mini Mental Status 

Examination) 

1. Tujuan 

Pemeriksaan status mental singkat yang telah terstandardisasi 

bertujuan untuk pemeriksaan fungsi-fungsi kognitif kompleks melalui 

satu atau dua pertanyaan. Mental State Examination ( MMSE ) adalah tes 

skrining yang paling umum digunakan untuk penilaian fungsi kognitif. 

Mini Mental State Examination (MMSE) merupakan pemeriksaan mental 

mini yang cukup populer, diperkenalkan oleh Folstein (1971). MMSE 

digunakan sebagai alat untuk mendeteksi adanya gangguan kognitif pada 

seseorang/individu, mengevaluasi perjalanan suatu penyakit yang 

berhubungan dengan proses penurunan kognitif dan memonitor respon 

terhadap pengobatan (Turana, 2004). 

Sejalan dengan banyaknya penggunaan tes ini selama bertahun-

tahun, kegunaan utama MMSE berubah menjadi suatu media untuk 

mendeteksi dan mengikuti perkembangan gangguan kognitif yang 

berkaitan dengan kelainan neurodegeneratif. (Kusumoputro, 2004). 

 

2.  Gambaran 

MMSE merupakan suatu skala terstruktur yang terdiri dari 30 poin 

yang dikelompokkan menjadi 7 kategori : orientasi terhadap tempat 

(negara, provinsi,kota, gedung dan lantai), orientasi terhadap waktu 
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(tahun, musim, bulan, hari dan tanggal), registrasi (mengulang dengan 

cepat 3 kata), atensi dan konsentrasi (secara berurutan mengurangi 7, 

dimulai dari angka 100, atau mengeja kata WAHYU secara terbalik), 

mengingat kembali (mengingat kembali 3 kata yang telah diulang 

sebelumnya), bahasa (memberi nama 2 benda, mengulang kalimat, 

membaca dengan keras dan memahami suatu kalimat, menulis kalimat 

dan mengikuti perintah 3 langkah), dan kontruksi visual (menyalin 

gambar). 

Skor MMSE diberikan berdasarkan jumlah item yang benar 

sempurna; skor yang makin rendah mengindikasikan performance yang 

buruk dan gangguan kognitif yang makin parah. Skor total berkisar 

antara 0-30 (performance sempurna). MMSE sangat reliabel untuk 

menilai gangguan fungsi kognitif dan dapat digunakan secara luas 

sebagai pemeriksaan yang sederhana untuk penapisan adanya gangguan 

fungsi kognitif. Instrumen ini direkomendasikan sebagai screening 

untuk penilaian kognitif global oleh American Academy of Neurology 

(AAN). Kusumoputro (2004). 

e) Konsep Senam Latian Otak (Brain gym) 

1. Pengertian Brain Gym 

Senam otak atau brain gym adalah serangkaian latihan berbasis 

gerakan tubuh sederhana. Gerakan itu dibuat untuk merangsang otak kiri 

dan kanan (dimensi lateralitas). Meringankan atau merelaksasi belakang 
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otak dan bagian depan otak (dimensi pemfokusan). Merangsang sistem 

yang terkait dengan perasaan/emosional, yakni otak tengah (limbis) 

serta otak besar (dimensi pemusatan). Sebagai pemula, Anda bisa 

melakukannya lewat gerakan sederhana sambil melakukan kegiatan 

sehari-hari (Dennison 2008) 

Menurut ahli senam otak dari lembaga Educational Kinesology 

Amerika Serikat Paul E. Dennison, meski sederhana, brain gym mampu 

memudahkan kegiatan belajar dan melakukan penyesuaian terhadap 

ketegangan, tantangan, dan tuntutan hidup sehari hari. Pakar peneliti 

otak inilah yang pertama kali memperkenalkan metode terapi ini di 

Amerika (Franc, 2012). 

2. Manfaat Brain Gym Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif 

Beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan  hubungan antara 

aktifitas fisik seperti senam brain gym dengan fungsi kognitif yaitu 

aktifitas fisik menjaga dan mengatur vaskularisasi keotak dengan 

menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar lipoprotein, 

meningkatkan produksi endhotelial nitric oxide dan menjamin perfusi 

jaringan otak, efek langsung terhadap otak yaitu memelihara struktur 

saraf dan meningkatkan perluasan serabut saraf, sinap-sinap dan 

kapilaris ( Weuve et al, 2004 ). 

Menurut Ayinosa (2009), selain dapat meningkatkan 

kemampuan belajar, Brain Gym dapat memberikan beberapa 
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manfaat yaitu berupa: (1) Stress emosional berkurang dan pikiran lebih 

jernih; (2) Hubungan antar manusia dan suasana belajar/kerja lebih 

relaks dan senang; (3) Kemampuan berbahasa dan daya ingat 

meningkat; (4) Orang menjadi lebih bersemangat, lebih kreatif, dan 

efisien; (5) Orang merasa lebih sehat karena stress berkurang; dan (6) 

Prestasi belajar dan bekerja meningkat. 

Brain Gym bermanfaat pula untuk melatih fungsi keseimbangan 

dengan merangsang beberapa bagian otak yang mengaturnya. Seperti 

dijelaskan Paul E. Dennison, otak manusia seperti halogram, terdiri dari 

tiga dimensi dengan bagian- bagian yang saling berhubungan sebagai 

satu kesatuan. Akan tetapi, otak manusia juga spesifik tugasnya di mana 

ketiga  dimensi  tersebut  dalam  aplikasi  gerakan  Brain Gym disebut 

dengan istilah dimensi Lateralitas, dimensi Pemfokusan serta dimensi 

Pemusatan. Fungsi gerakan Brain Gym yang terkait dengan 3 dimensi 

otak tersebut adalah untuk (1) menstimulasi dimensi lateralitas; (2) 

meringankan  dimensi  pemfokusan;  dan  (3) merelaksasikan dimensi 

Pemusatan (Dennison & Dennison, 2008). 

3. Mekanisme Kerja Brain Gym 

Gerakan-gerakan brain gym atau senam otak adalah suatu 

sentuhan yang bisa merangsang kerja dan berfungsinya otak secara 

optimal. Mengaktifkan kemampuan otak kanan dan kiri, sehingga 

kerjasama antara belahan otak kanan dan kiri bisa terjalin. 
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Brain gym dapat dilakukan oleh orang lanjut usia (lansia). Pada 

umumnya, lansia mengalami penurunan kemampuan otak dan tubuh. 

Penurunan inilah yang membuat lansia mudah sakit, tidak kreatif, tidak 

biasa bekerja lagi dan mundurnya fungsi kognitif. Meski demikian, 

penurunan ini bisa diperbaiki dengan brain gym. Karena brain gym tidak 

saja akan memperlancar aliran darah dan oksigen ke otak, tetapi juga 

gerakan-gerakan yang bisa merangsang kerja dan berfungsinya otak 

secara optimal. Mengaktifkan kemampuan otak kanan dan kiri, sehingga 

kerjasama antara belahan otak kanan dan kiri bisa terjalin. Melakukan 

brain gym secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. 

Dennison (2008). 

Senam otak mempunyai perinsip dasar agar otak tetap bugar dan 

mencegah penurunan fungsi kognitif serta mempunyai tujuan utama 

untuk mempertahankan kesehatan otak dengan melakukan gerakan 

badan. Melakukan senam  otak diharapkan fungsi kognitif pada lansia 

dapat lebih baik. Mekanisme yang menjelaskan hubungan antara 

aktifitas fisik dengan fungsi kognitif yaitu aktifitas fisik menjaga dan 

mengatur vaskularisasi ke otak dengan menurunkan tekanan darah, 

meningkatkan kadar lipoprotein, meningkatkan produksi endhotelial 

nitric oxide dan menjamin perfusi jaringan otak yang kuat, efek 

langsung terhadap otak yaitu memelihara sruktur saraf dan 
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meningkatkan perluasan serabut saraf, sinap-sinap dan kapilaris 

(Markam, 2006). 

Latihan senam otak akan dapat membantu menyeimbangkan 

fungsi otak. Baik itu otak kanan dan otak kiri (dimensi lateralitas), otak 

belakang/ batang otak dan otak depan/frontal lobes (dimensi 

pemfokusan) serta sistem limbis (misbrain) dan otak besar/cerebral 

cortex (dimensi pemusatan), Neuroplastis gerakan atau kegiatan yang 

tidak lazim, tidak biasa dilakukan dan bukan merupakan kegiatan rutin 

akan membentuk sinapsis baru dalam hubungan antar sel saraf. dalam 

senam otak terdapat gerakan-gerakan terkoordinasi yang dapat 

menstimulasi kerja otak  sehingga lebih aktif (Dennison, 2008). 

4. Gerakan Brain Gym 

Brain gym juga sangat praktis, karena bisa dilakukan di mana 

saja, kapan saja oleh siapa saja termasuk bayi. Porsi latihan yang tepat 

adalah sekitar 10-15 menit. Menurut (France ,2012), menyatakan 

beberapa gerakan dasar senam otak yang dapat dilatih diantaranya 

adalah: 

a)  Gerakan Silang (Cross Crawl) 

Menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan  

kaki kiri dengan tangan kanan. Bergerak ke depan, ke samping, ke 

belakang, atau jalan di tempat. Saat menyeberang garis tengah 

sebaiknya tangan menyentuh lutut yang berlawanan. Fungsinya untuk 
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meningkatkan koordinasi kiri/kanan, memperbaiki pernafasan, 

stamina, koordinasi dan kesadaran tentang ruang dan gerak serta 

memperbaiki pendengaran dan penglihatan. 

b) Gerakan Tidur (Lazy 8) 

Gerakan dengan membuat angka delapan tidur di udara, tangan 

mengepal dan jari jempol ke atas, dimulai dengan menggerakkan 

kepalan ke sebelah kiri atas dan membentuk angka delapan tidur. 

Diikuti dengan gerakan mata melihat ke ujung jari jempol. Buatlah 

angka 8 tidur 3 kali setiap tangan dan dilanjutkan 3 kali dengan 

kedua tangan. Fungsinya untuk melepaskan ketegangan mata, 

tengkuk, dan bahu pada waktu memusatkan perhatian, meningkatkan 

kedalaman persepsi, pemusatan, keseimbangan dan koordinasi. 

c)  Gerakan Burung Hantu (The Owl) 

Urutlah otot bahu kiri dan kanan. Tarik napas saat kepala 

berada di posisi tengah, kemudian embuskan napas ke samping atau 

ke otot yang tegang sambil relaks. Ulangi gerakan dengan tangan 

kiri. Fungsinya melepaskan ketegangan tengkuk dan bahu yang 

timbul karena stress. Menyeimbangkan otot leher dan tengkuk 

(Mengurangi sikap tubuh yang terlalu condong ke depan). 

Menegakkan kepala , membantu mengurangi kebiasaan memiringkan 

kepala atau bersandar pada siku. 

d) Gerakan Mengaktifkan Tangan (The Active Arm) 
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Luruskan satu tangan ke atas, tangan yang lain ke samping 

kuping memegang tangan yang ke atas. Buang napas pelan, 

sementara otot-otot diaktifkan dengan mendorong tangan keempat 

jurusan (depan, belakang, dalam dan luar), sementara tangan yang 

satu menahan dorongan tsb. Fungsinya meningkatkan fokus dan 

konsentrasi tanpa fokus berlebihan. Pernafasan lebih lancar dan sikap 

lebih santai. Peningkatan energi pada tangan dan jari. 

e) Gerakan Lambaian Kaki (The Footflex) 

Cengkeram tempat-tempat yang terasa sakit di pergelangan 

kaki, betis dan belakang lutut, satu persatu, sambil pelan-pelan kaki 

dilambaikan atau digerakkan ke atas dan ke bawah. Fungsinya sikap 

tubuh yang lebih tegak dan relaks. Lutut tidak kaku lagi. Kemampuan 

berkomunikasi dan memberi respon meningkat. 

f) Gerakan  Luncuran Gravitasi (The Gravitational glider) 

Duduk di kursi dan silangkan kaki. Tundukkan badan dengan 

tangan ke depan bawah, buang nafas waktu turun dan ambil nafas 

waktu naik. Ulangi 3 x, kemudian ganti kaki. Fungsinya merelakskan 

daerah pinggang, pinggul dan sekitarnya. Tubuh atas dan bawah 

bergerak sebagai satu kesatuan. 

g) Sakelar Otak (Brain Buttons) 

Sakelar otak (jaringan lunak di bawah tulang selangka di kiri 

dan kanan tulang dada), dipijat dengan satu tangan, sementara tangan 
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yang lain memegang pusar. Fungsinya meningkatkan keseimbangan 

tubuh kanan dan kiri, tingkat energi lebih baik. Memperbaiki 

kerjasama kedua mata (bisa meringankan stres visual, juling atau 

pandangan yang terus-menerus). Otot tengkuk dan bahu lebih relaks. 

h) Gerakan Tombol Bumi (Earth Buttons) 

Letakkan dua jari dibawah bibir dan tangan yang lain  di pusar 

dengan jari menunjuk ke bawah. Ikutilah dengan mata satu garis dari 

lantai ke loteng dan kembali sambil bernapas dalam-dalam. Napaskan 

energi ke atas, ke tengah-tengah badan.Fungsinya meningkatkan 

kesiagaan mental (mengurangi kelelahan mental). Kepala tegak 

(tidak membungkuk). Pasang kuda-kuda dan koordinasi seluruh 

tubuh. 

i) Gerakan Tombol imbang (Balance Buttons) 

Sentuhkan 2 jari ke belakang telinga, di lekukan tulang bawah 

tengkorak dan letakkan tangan satunya di pusar. Kepala sebaiknya 

lurus ke depan, sambil nafas dengan baik selama 1 menit. Kemudian 

sentuh belakang kuping yang lain. Fungsinya membuat perasaan 

enak dan nyaman. Mata, telinga dan kepala lebih tegak lurus pada 

bahu. Mengurangi fokus berlebihan pada sikap tubuh. 

j) Gerakan Tombol Angkasa (Space Buttons) 

Letakkan 2 jari di atas bibir dan tangan lain pada tulang ekor 

selama 1 menit, nafaskan energi ke arah atas tulang punggung. 
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Fungsinya meningkatkan kemampuan untuk relaks, kemampuan 

untuk duduk dengan nyaman dan lama perhatian meningkat. 

k)  Gerakan Pasang Telinga (The Tinking Cap) 

Pijit daun telinga pelan-pelan, dari atas sampai ke bawah 3x 

sampai dengan 5x. Fungsinya menjadikan energi dan nafas lebih 

baik. Otot wajah, lidah dan rahang relaks. Fokus perhatian 

meningkat. Keseimbangan lebih baik. 

l) Kait relaks (Hook-Ups) 

Pertama, letakkan kaki kiri di atas kaki kanan, dan tangan kiri 

di atas tangan kanan dengan posisi jempol ke bawa, jari-jari kedua 

tangan saling menggenggam, kemudian tarik kedua tangan ke arah 

pusat dan terus ke depan dada. Tutuplah mata dan pada saat menarik 

napas lidah ditempelkan di langit-langit mulut dan dilepaskan lagi 

pada saat menghembuskan napas. Tahap kedua, buka silangan kaki, 

dan ujung-ujung jari kedua tangan saling bersentuhan secara halus, di 

dada atau dipangkuan, sambil bernapas dalam 1 menit lagi.  

Fungsinya untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. 

Perasaan nyaman terhadap lingkungan sekitar (Mengurangi kepekaan 

yang berlebihan). Pernafasan lebih dalam ( France, 2012). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. Kerangka Teori 

Sumber : modifikasi dari Soetedjo, 2006, Pranarka 2006 dan Nelson, 2008 
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C . Kerangka Konsep 
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Gambar II. Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

 1. Ha : Terdapat pengaruh terapi kognitif  brain gym  terhadap peningkatan fungsi 

             kognitif pada lansia  di posyandu lansia kelurahan pucangan kartasura 

2. Ho : Tidak terdapat pengaruh terapi kognitif kognitif  brain gym terhadap 

peningkatan fungsi kognitif pada  lansia di posyandu lansia kelurahan 

pucangan kartasura 
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