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Abstrak 

 

Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara generatif 

yang berdampak pada perubahan-perubahan pada manusia, salah satunya adalah 

kemunduran status fungsi kognitif. Brain Gym merupakan salah satu metode 

gerak dan latih otak, yang berguna  dalam meningkatkan fungsi kognitif terutama 

pada lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Brain Gym 

terhadap tingkat fungsi kognitif pada lanjut usia di posyandu lanjut usia Desa 

Pucangan Kartasura. Jenis penelitian adalah Quaai Experiment Design dengan 

Pretest-Posttest Control Grup Desaign, Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

286  orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Keseluruhan sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria 

inklusi sebanyak 20 orang. Untuk membandingkan tingkat kognitif responden 

sebelum dan sesudah dilakukan senam otak menggunakan Mini Mental State 

Examination (MMSE) yang dianalisis dengan uji paired t-tes. Berdasarkan hasil 

penelitian, responden mengalami peningkatan kognitif yang signifikan. Analisis 

data hasil penelitian pada kelompok eksperimen menggunakan uji Paired Sample 

t-test dengan nilai kemaknaan (α=0,05). Dengan nilai thitung -4,452; p= 0,002<0,05) 

dan nilai rata-rata sattus fungsi kognitif sebelum dilakukan terapi Brain Gym 

sebesar 19,00 dan sesudah dilakukan intervensi sebesar 21,80. Rata-rata tingkat 

kognitif lansia kelompok kontrol Dengan nilai thitung -2,714; p= 0,024<0,05). 

Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa ada pengaruh Brain Gym 

terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. 

 

Kata kunci: Terapi  Brain Gym, kognitif, lansia 
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Abstract 

 

The increasing age of humans, the aging process occurs which affects generative 

changes in humans, one of which is throwback of cognitive function status. Brain 

Gym is one method of motion and train the brain, which is useful to improve 

cognitive function, especially in the elderly. The purpose of this study was to 

determine the effect of Brain Gym on the level of cognitive function in posyandu 

lansia of Pucangan village Kartasura. This type of research is Quasi Experimental 

Design with Pretest-Posttest Control Group Design, The population are 286 

people. The sampling method used was purposive sampling. Overall sample in 

this study met the inclusion criteria of 20 people. To compare the cognitive level 

of the respondents before and after brain exercises using the Mini Mental State 

Examination (MMSE) were analyzed by paired t-test. Based on the results of the 

study, respondents had significant cognitive improvement. Analysis of research 

data in the experimental group using Paired Sample t-test with a significance 

value (α = 0.05). With tcount -4.452; p = 0.002 <0.05) and the average value sattus 

cognitive function before the Brain Gym therapy at 19.00 and at 21.80 after 

intervention. The average level of cognitive elderly control group with tvalue -

2.714; (p = 0.024 <0.05). Thus the conclusion can be made that there is an 

influence of Brain Gym to increase cognitive function in the elderly. 

 

 

Keywords: Therapy Brain Gym, cognitive, elderly 
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PENDAHULUAN 

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 sebesar23,9 

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 simpulkanseiring 

dengan angka peningkatan orang usia 

lanjut, maka angka lansia yang 

mengalami penurunan fungsi kognitif 

juga meningkat. 

Salah satu cara untuk 

mempertahankan fungsi kognitif pada 

lansia adalah dengan cara 

menstimulasi otak dan diistirahatkan 

dengan tidur, kegiatan seperti 

membaca, mendengarkan berita dan 

cerita melalui media sebaiknya 

dijadikan 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  diEducational 

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 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 usiadiatas 65 tahun 

yang melakukan test Mini Mental State 

Examination (MMSE) didapatkan 

hasil, 6 lansia mengalami Definitif 

Kognitif (Berat), 2 orang mengalami 

problem kognitif (Sedang) dan 2 orang 

lansia tidak mengalami gangguan 

fungsi kognitif (Normal).  

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

Untuk mengetahui apakah ada 
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pengaruh terapi brain gym terhadap 

peningkatan fungsi kognitif pada 

lansia diposyandu lansia kelurahan 

pucangan kartasura. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif, dimana 

rancangan yang digunakan peneliti 

adalah True Quasi Experimen Design 

dengan Pretest-Posttest Control Grup 

Desaign. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 286 orang lansia yang 

berusia 65 -70 tahun. yang di bagi 

dalam 2 kelompok eksperimen dan 

kontrol dan mengalami gangguan 

fungsi kognitif. Waktu penelitian 

dilakukan pada tanggal 2 – 8  Juli 

2014 

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah senam otak Brain 

Gym  yang akan dilakukan kepada 

lansia yang berusia 65-70 tahun yang 

mengalami gangguan fungsi kognitif.. 

Variabel dependen adalah Variabel 

dependent dalam penelitian ini adalah 

peningkatan fungsi kognitif pada 

lansia yang berusia 65-70 tahun yang 

mengalami gangguan fungsi kognitif 

yang telah diberi Brain Gym dan 

dilakukan setiap hari selama satu 

minggu.. Analisa data menggunakan 

uji paired sample t-test.  

 

HASIL 
Karakteristik responden dalam 

penelitian ini membahas tentang umur 

dan jenis kelamin pada lansia di 

posyandu lansia Desa Pucangan, 

Kartasura yang terbagi dalam 2 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen 

yang diberikan perlakuan dengan 

pemberian intervensi senam otak 

(brain gym) dan kelompok kontrol 

tanpa diberikan perlakuan. 

Tabel  4.1. 

Distribusi frekuensi karakteristik 

responden menurut kelompok 

umur dan jenis kelamin 
karakteristik kelompok 

eksperimen 

kelompok 

kontrol 

Umur jumlah % jumlah % 

65 tahun 

 66 tahun 

 67 tahun 

 68 tahun 

 69 tahun 

 70 tahun 

6 

0 

1 

0 

1 

2 

60 

0 

10 

0 

10 

20 

4 

0 

3 

1 

1 

1 

40 

0 

30 

10 

10 

10 

Jumlah  10 100  10 100 

 

Dari tabel 4.1. diperoleh 

distribusi umur responden pada 

kelompok eksperimen mayoritas 

mempunyai umur 65 tahun yaitu 

sebanyak 6 orang (60%), sedangkan 

pada distribusi umur responden pada 

kelompok kontrol mayoritas 

mempunyai umur 65 tahun yaitu 

sebanyak 4 orang (40%). 

Fungsi kognitif pada lansia yang 

berusia lebih dari 60 tahun yang 

mengalami gangguan fungsi kognitif 

yang telah diberi Brain Gym diperoleh 

dari lembar observasi MMSE Brain 

Gym Training baik dilakukan sebelum 

dan sesudah dilakukan senam otak. 

Besaran nilai fungsi kognitif pada 

lansia antara kelompok  eksperimen 

dan kelompok kontrol ditampilkan 

dalam tabel 4.2. 
 
 
 
 
 
 

Tabel  4.2 
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Nilai Rata-rata fungsi kognitif pada 
lansia di Desa Pucangan 

Kartasura 

 

Tabel 4.2. diperoleh rata-rata 

nilai pre test nilai fungsi kognitif 

kelompok eksperimen lebih tinggi 

(19,00) dibandingkan kelompok 

kontrol (18,50), sedangkan pada nilai 

rata-rata nilai post test nilai fungsi 

kognitif kelompok eksperimen lebih 

tinggi (21,80) dibanding dengan 

kelompok kontrol (19,10). 

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh 

responden kemudian dilakukan 

kategorisasi nilai fungsi kognitif sesuai 

dengan definisi operasional yaitu 

berupa skala numerik.. 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Suatu data dinyatakan 

normal jika memiliki nilai probabilitas 

(p-value) lebih besar dari 0,05. Hasil 

uji normalitas data variabel 

pengetahuan ditampilkan pada tabel 

4.5 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Normalitas Data 

Data 
p-value Kesim

pulan Pre 

test 

Post 

test 

Fungsi kognitif 
kelompok 

eksperimen 

0,108 0,095 Normal 

Fungsi kognitif 

kelompok kontrol 

0,197 0,056 Normal 

 

Hasil uji normalitas diketahui 

bahwa kedua data penelitian memiliki 

nilai probabilitas (p-value) lebih besar 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian tersebut 

berdistribusi normal. Oleh karena itu 

untuk menganalisis dalam rangka 

pembuktian hipotesis menggunakan 

analisis paired-sample t-test. 

2. Uji beda rata-rata kemampuan 

kognitif lansia antara kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol sebelum dilakukan Brain 

Gym  

Hasil uji beda rata-rata fungsi 

kognitif kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebelum dilakukan 

terapi brain gym ditampilkan pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Uji beda rata-rata kemampuan 

Kognitif lansia antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol 

sebelum terapi Brain Gym di Desa 

Pucangan 

pre test 

Fungsi 

Kognitif 

Mean 
t-test 

p-
value 

Keputusan 

Kelompok 

eksperimen 

Kelompok 
kontrol 

 

19,00 

 

18,50 

 

0,387 0.704 
Ho 

diterima 

 

Berdasarkan tabel 4.5. 

diperoleh nilai  p-value = 0.704 > 0,05, 

 Fungsi Kognitif 

 Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

 Pre 

test 

Post test Pre test  Post test 

Rata-rata 19,00 21,80 18,50 19,10 

Minimum 16 17 15 16 
Maksimum 23 24 22 23 
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hal ini menunjukkan bahwa Ho 

diterima, sehingga dapat disimpulkan 

tidak terdapat perbedaan kemampuan 

kognitif lansia antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

sebelum dilakukan terapi senam Brain 

Gym pada lansia di posyandu lansia 

Desa Pucangan kartasura 

 

3. Rata-rata Pre Test dan PostTest 

Fungsi Kognitif kelompok 

Eksperimen dan Kontrol. 

Untuk mengetahui nilai rata-

rata pretest dan posttest fungsi 

kognitif kelompok eksperimen dan 

kontrol menggunakan uji statistik 

paired sample t-testditampilkan 

dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Rata-rata antara pre test dan posttest 

fungsi kognitif kelompok eksperimen 

dan kontrol. 

Pengetahuan  Mean t-

test 

p-

value 
Keput

usan 

Pre  test – 

Eksperimen  
19,00 

-

4,452 
0.002 

Ho 

ditolak Post test – 

Eksperimen 
21,80 

Pre  test – 

Kontrol 

18,50 

-

2,714 
0.024 

Ho 

ditolak Post test – 
Kontrol  

19,10 

 

Tabel 4.6. diperoleh hasil uji paired 

simple t-test pada kelompok 

eksperimennilai p-value = 0,002 < 

0,05, hal ini menunjukkan Ho ditolak, 

sehingga disimpulkan ada perbedaan 

rata-rata nilai fungsi kognitif 

responden pada kelompok eksperimen 

antara sebelum dan sesudah 

mendapatkan terapi brain gym. Hasil 

uji paired simple t-testpada kelompok 

kontrol diperoleh nilai p-value = 0,024 

< 0,05, sehingga Ho tolak, sehingga 

dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 

rata-rata nilai fungsi kognitif 

responden pada kelompok kontrol. 

4. Uji beda rata-rata kognitif lansia 

antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah 

dilakukan terapi Brain Gym. 

Hasil uji beda pengaruh 

terapi brain gym terhadap 

peningkatan fungsi kognitif lanjut 

usia di Posyandu Lanjut Usia 

Kelurahan Pucangan Kartasura 

antara kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol ditampilkan pada 

tabel 4.7 

Tabel 4.7. 

Uji beda rata-rata kemampuan 

Kognitif lansia antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol 

setelah terapi Brain Gym di Desa 

Pucangan. 

Post test 
Fungsi 

Kognitif 

Mean 
t-test 

p- 

value 

Keputus

an 

Kelompok 
eksperimen 

Kelompok 

kontrol 
 

21,80 
 

19,10 
2,24

2 
0.038 

Ho 
ditolak 

Berdasarkan tabel 4.7 

diperoleh nilai  p-value = 0.038 > 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa Ho 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan kemampuan 

kognitif lansia antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

setelah dilakukan terapi senam Brain 

Gym pada lansia di posyandu lansia 

Desa Pucangan kartasura. 
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PEMBAHASAN 

A. Tingkat Kognitif Lansia Sebelum 

Dilakukan Brain Gym  
 

Fungsi kognitif lansia pada 

responden kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol sebelum 

dilakukan intervensi Brain 

Gym,didapatkan bahwa dari 10 

reponden paling banyak dalam 

status fungsi kognitif kategori 

probable 6 orang (60%). Sedangkan 

responden dengan status fungsi 

kognitif kategori definitif 4 orang 

(40%). Lansia dalam status fungsi 

kognitif probable mayoritas berusia 

65 tahun. Sedangkan lansia dalam 

status fungsi kognitif definitif 

mayoritas berusia 70 tahun.  

Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat 

menunjukkan bahwa sebagian 

besar lansia telah mengalami 

penurunan fungsi kognitif. Padila, 

(2013) menyebutkan semakin 

bertambahnya umur manusia, 

terjadi proses penuaan secara 

generatif yang berdampak pada 

perubahan-perubahan pada 

manusia, salah satunya adalah 

perubahan fungsi kognitif. 

Perubahan fungsi kognitif terjadi 

pada memory, IQ (Intelegent 

quocient), kemampuan belajar, 

kemampuan pemahaman, 

pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, kebijaksanaan dan 

kinerja. 

 

B.Tingkat Kognitif Lansia Setelah 

Dilakukan Brain Gym di 

posyandu lansia Desa Pucangan, 

Kartasura. 

Peningkatan fungsi 

kognitif lansia pada responden 

kelompok eksperimen setelah 

dilakukan intervensi Brain Gym, 

didapatkan bahwa dari 10 reponden 

paling banyak dalam status fungsi 

kognitif kategori probable 6 orang 

(60%). Fungsi kognitif sesudah 

diberikan intervens Brain Gym pada 

definitif menurun menjadi 1 orang 

(post test). Fungsi kognitif kategori 

probable dari pre test 6 dan pada 

post test tetap 6 orang, sedangkan 

kognitif kategori normal meningkat 

menjadi 3 orang (post test). 

Meskipun terdapat peningkatan 

status fungsi kognitif tetapi 

sebagian besar responden masih 

dalam kategori probable.  

Berdasarkan hasil 

penelitian di atas dapat di diketahui 

bahwa terdapat  peningkatan fungsi  

kognitif  pada  lansia  setelah 

dilakukan Brain Gym. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terapi 

Brain Gym yang dilakukan secara 

rutin dapat meningkatkan fungsi 

kognitif pada lansia. 

Markam (2005) 

mengemukakan bahwa 

pemeliharaan otak secara 

fungsional dapat dilakukan dengan 

berbagai proses belajar, di 

antaranya dengan belajar gerak, 

belajar mengingat, belajar 

merasakan dan sebagainya. Semua 

proses belajar tersebut akan selalu 

merangsang pusat-pusat otak (brain 

learning stimulation), yang di 

dalamnya terdapat pusat-pusat yang 

mengurus berbagai fungsi tubuh. 

Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Dennison (2006) 

bahwa senam otak (Brain Gym) 

adalah serangkaian  gerak  

sederhana  yang  menyenangkan  

dan digunakan dari berbagai usia 

dan  gerakan-gerakan pada brain 
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gym dapat memberikan rangsangan 

atau stimulus pada otak, gerakan 

yang menimbulkan stimulus itulah 

yang     dapat     meningkatkan     

kemampuan     kognitif 

(kewaspadaan, konsentrasi, 

kecepatan, persepsi, belajar, 

memori, pemecahan masalah dan 

kreativitas). 

Pada kelompok kontrol saat 

pre test maupun post test tetap 

dalam status fungsi kognitif  

kategori probable. Namun terdapat 

peningkatan nilai rata-rata dari 

18,50 (pre test ) menjadi 19,10 

(post test). Hal ini terjadi karena 

lansia kelompok kontrol pernah 

mendapatkan paparan kuisioner 

yang sama pada saat pre test.  

Stephen K Reed (2011), 

berpendapat bahwa informasi yang 

pernah diterima kemudian diproses 

melalui panca indera akan masuk 

dalam memori. Sehingga apabila 

kuisioner tersebut di berikan saat 

post test dapat berpengaruh 

terhadap hasil post test.  

 

C. Perbedaan  Tingkat  Kognitif  

Lansia  Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Brain Gym antara di 

posyandu lansia Desa Pucangan, 

Kartasura. 

 

Berdasarkan  hasil  

penelitian  yang  dilakukan  di 

posyandu lansia Desa Pucangan, 

Kartasura dengan menggunakan 

uji T Dependen di dapatkan   

bahwa   rata-rata   tingkat   

kognitif   sebelum dilakukannya 

Brain Gym  terdapat 10 responden 

dengan kategori penurunan  

kognitif  definitif 4 orang (40%),  

responden dengan kategori 

penurunan kognitif probable 

sebanyak 6 orang (60%). 

Sedangkan responden dengan 

kategori kognitif normal sebanyak 

0 responden (0%). Setelah 

dilakukan Brain Gym didapatkan 

hasil 3 orang (30%) dengan 

kategori kognitif normal, 6 orang 

(60%) dengan kategori kognitif 

probable, sedangkan dengan 

kategori definitif sebanyak 1 

orang (10%).  

Terdapat  perbedaan  nilai  

antara  sebelum  dan  sesudah 

dilakukannya Brain Gym, yaitu 

terdapat peningkatan rata-rata 

fungsi kognitif 19,00 (pre test) 

menjadi 21,80 (post test). Hasil uji 

analisis didapatkan p-value = 

0,002 (p<0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan 

signifikan antara sebelum dan 

sesudah dilakukannya senam otak 

brain gym dalam meningkatkan 

kognitif lansia.  

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

Verany (2013) hasilnya adalah 

terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat kognitif 

sebelum dan sesudah 

dilakukannya terapi senam otak 

Brain Gym (p value = 0,000, α = 

0,05) 

Menurut penelitian yang 

dilakukan Pipit (2010) hasilnya 

adalah didapatkan ada pengaruh 

Brain Gym terhadap peningkatan 

fungsi kognitif lansia dengan 

jumlah sampel sebanyak 20 orang. 

Sesuai dengan fungsinya brain 

gym merupakan salah satu metode 

gerak dan latih otak, yang berguna 

dalam meningkatkan fungsi 

kognitif terutama pada lansia. 

Metode ini mengaktifkan dua 

belah otak dan memadukan fungsi  
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semua  bagian  otak  untuk  

meningkatkan kemampuan 

kognitif. 

Terdapat kekurangan yang 

menjadikan hasil dari penelitian 

ini kurang memperoleh hasil 

maksimal yaitu pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan pada saat 

bulan puasa sehingga 

kemungkinan besar responden 

dalam melakukan latihan senam 

Brain Gym kurang berkonsentrasi. 

Konsentrasi didukung oleh 

kondisi fisik atau kondisi biologis 

seseorang yang masih sangat 

berpengaruh pada kondisi 

psikologis orang tersebut, 

sehingga peneliti tidak dapat 

menentukan kondisi yang baik 

saat pelatihan pada masing-

masing subjek (Nuryana, 2010). 

Setelah membandingkan 

teori dengan hasil penelitian yang 

ada, maka peneliti berpendapat 

bahwa kegiatan senam otak yang 

dilakukan secara teratur dapat 

mengaktifkan  tiga  dimensi otak. 

Dimensi  pemusatan dapat 

meningkatkan aliran darah ke 

otak, meningkatkan penerimaan 

oksigen (mengharmonisasikan 

emosi dan pikiran rasional), 

dimensi lateralis akan 

menstimulasi koordinasi kedua 

belahan otak yaitu otak kanan 

dan otak kiri (memperbaiki 

pernafasan, stamina, melepaskan 

keregangan, mengurangi 

kelelahan dan lain-lain), dimensi 

pemfokusan untuk melepaskan 

hambatan fokus dari otak 

(memperbaiki kurang perhatian, 

kurang konsentrasi dan lain-

lain)sehingga dapat menyebabkan 

fungsi kognitif lansia meningkat. 

Sehingga peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa senam  

otak Brain  Gym dapat 

meningkatkan fungsi kognitif 

lansia sehingga dapat bermanfaat 

dalam meminimalkan penurunan 

fungsi kognitif. 

 

PENUTUP 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

   Simpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil pre test fungsi kognitif 

pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol mayoritas 

Problem yaitu masing-masing 

40,0% pada kelompok eksperimen 

dan 60,0% pada kelompok kontrol. 

Hasil post test fungsi kognitif 

responden kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol 

mayoritas pada kategori Problem 

yaitu masing-masing sebesar 60,0% 

pada kelompok eksperimen dan 

60% pada kelompok kontrol. 

2. Ada perbedaan rata-rata nilai 

fungsi kognitif responden pada 

kelompok kontrol antara sebelum 

dan sesudah mendapatkan terapi 

brain gym (kelompok eksperimen = 

0,002 dan kelompok kontrol = 

0,024). 

3. Terdapat perbedaan rata-rata 

yang signifikan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol 

setelahintervensiBrain Gym 

dilakukan (p-value = 0,038). 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang 

diambil, peneliti memberikan saran  

1. Bagi  tenaga kesehatan 

         Diharapkan terapi Brain Gym   

menjadi kegiatan rutin kelompok 

lansia sebagai tindakan untuk 
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meningkatkan fungsi kognitif 

pada lansia. 

 

2. Bagi institusi pendidikan 

keperawatan  

Institusi pendidikan 

keperawatan, hendaknya 

memasukan Brain Gymatau 

latihan otak dalam program 

perencanaan kegiatan di institusi 

kesehatan misalnya di 

puskesmas maupun di posyandu 

lansia. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian inidiharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan 

masukan bagi kelanjutan 

penelitian. Dan untuk 

kesempurnaan penelitian ini 

hendaknya dilakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan fungsi 

kognitif.. 
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