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Penduduk Lanjut usia dua tahun terakhir menglami peningkatan yang

signifikan pada tahun 2007, jumlah penduduk lanjut usia sebesar 18,96 juta

jiwa dan meningkat menjadi 20.547.541 pada tahun 2009. Jumlah ini

termasuk terbesar keempat setelah China, India dan Jepang (Bureau, 2009).

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek

kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan. Fungsi organ tubuh

akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit

karena dengan semakin bertambahnya usia (Bureau, 2009).

Usia makin bertambah, maka otak juga mulai menua. Proses menua

adalah proses alamiah yang akan dialami semua makhluk hidup. Fenomena

menua juga terjadi pada sel-sel otak. Pada usia 70 tahun, bagian otak yang

rusak bisa mencapai 5-10 % pertahun, hal ini berakibat pada proses berfikir

yang menjadi lamban, sulit berkonsentrasi dan kemampuan daya ingat

menurun (Widianti, et al, 2010).

Seiring dengan kemampuan menurunnya fungsi tubuh, senam lansia

akan membantu tubuh tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat,

mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal

bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Hal ini sesuai dengan konsep senam

lansia adalah olahraga ringan yang mudah dilakukan dan tidak memberatkan,

yang dapat diterapkan pada lansia (Widianti, et al, 2010).
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Senam lansia disamping memiliki dampak 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 menjadi lebih bugar,

kecepatan denyut jantung sewaktu istirahat harus menurun (Powell, 2004).

Peningkatan daya kognitif dapat dilakukan dilakukan dengan Brain

Gym. Brain Gym merupakan serangkaian latihan yang berbasis gerakan tubuh

sederhana. Brain Gym merupakan latihan yang terangkai dari gerakan tubuh

yang dinamis yang memungkinkan didapatkan keseimbangan aktivitas kedua

belahan otak secara bersamaan. Metode yang digunakan dalam melakukan

Brain Gym adalah Edu-K (Educational kinosiology) atau pelatihan gerakan

yakni melakukan gerakan yang bisa merangsang seluruh bagian otak untuk

bekerja. Metode ini mengaktifkan dua belah otak dan memadukan fungsi

semua bagian otak untuk meningkatkan kemampuan kognitif (Festi, 2010).

Penelitian Denisson (2006) dari lembaga Education Kinesiology

Amerika Serikat, Senam otak berguna untuk melatih otak. Latihan otak akan

membuat otak bekerja atau aktif. Otak seseorang yang aktif (suka berfikir)

akan lebih sehat akan lebih sehat secara keseluruhan dari orang yang tidak

mau atau jarang menggunakan otaknya. Pada teorinya sesuatu organ yang

aktif akan memerlukan pasokan oksigen dan protein. Jika pasokan lacar maka

ia bisa dikatakan organ tersebut sehat (Yanuarita, 2012).
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Dasar dari gerakan senam lansia dan brain gym sebenarnya hampir

sama yaitu olahraga ringan yang mudah dan tidak memberatkan, senam lansia

gerakan olah raga ini difokuskan untuk membantu tubuh lansia tetap bugar

dan tetap segar, senam lansia mampu melatih tulang kuat, mendorong jantung

bekerja optimal dan membantu menghilangkan radikal bebas,sedangkan

senam brain gym merupakan latihan yang sederhana yang membantu

mengoptimalkan fungsi segala macam pusat yang ada di otak manusia

(Widianti, et. al., 2010).

Penelitian tentang senam otak yang dilakukan oleh Sidarta (2003)

memberikan kesimpulan bahwa senam otak pada orang dewasa sebanyak 2

kali seminggu selama 8 minggu ditemukan semua subyek mengalami

kenaikan bermakna dalam tes kognitif termasuk didalamnya untuk mengukur

fungsi memori jangka pendek,selanjutnya dalam penelitiannya menyataka

bahwa senam yang melibatkan kerja otak dapat memberikan pengaruh yang

positif terhadap keseimbangannya (Herawati dan Wahyuni, 2004).

Hasil studi pendahuluan di Posyandu “Mawar Indah” Banaran,

Pabelan, Kartasura dengan wawancara dari 10 ibu lansia yang telah mengikuti

senam lansia selama 1 bulan, didapatkan 6 orang yang mengatakan tubuhnya

lebih segar dan belum mengalami kepikunan, dan sebanyak 4 orang belum

merasakan perubahan dari senam lansia.

Dengan dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Senam Lansia dengan Brain Gym

Terhadap peningkatan kognitif pada lansia”.
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Dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh senam lansia terhadap peningkatan kognitif pada

lansia ?

2. Apakah ada pengaruh brain gym terhadap peningkatan kognitif pada

lansia ?

3. Apakah ada perbedaan pengaruh senam lansia dan brain gym terhadap

peningkatan kognitif pada lansia ?

C.C.C.

C.

TujuanTujuanTujuan

Tujuan

PenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian

1. Mengetahui pengaruh senam lansia terhadap peningkatan kognitif pada

lansia ?

2. Mengetahui pengaruh brain gym terhadap peningkatan kognitif pada

lansia ?

3. Mengatahui perbedaan pengaruh senam lansia dan brain gym terhadap

peningkatan kognitif pada lansia ?

D.D.D.

D.

ManfaatManfaatManfaat

Manfaat

PenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian

1. Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan dalam

bidang Fisioterapi, tentang pengaruh senam lansia dan brain gym terhadap

peningkatan kognitif pada lansia.
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2. Praktis

Penelitian ini dapat diaplikasikan untuk lansia, sehingga senam

lansia dan brain gym dapat dijadikan pilihan untuk meningkatkan kognitif

lansia serta bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya.


