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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Pada dasarnya manusia berkembang melalui tahapan dan proses di 

kehidupan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Pada 

tahapan lansia, manusia perlahan-lahan mengalami kemunduran secara 

normal dari segala aspek termasuk penurunan daya ingat atau memori, 

gangguan bahasa, pemikiran, dan pertimbangan. Pada penuaan yang 

normal, tubuh dan otak akan mengalami perlambatan meskipun 

kecerdasan akan stabil, fisik akan menurun, memori mulai melemah dan 

memerlukan waktu yang lebih lama dalam memproses informasi. Ketika 

memori mengalami perubahan akan terjadi kesulitan dalam mengingat 

nama orang, tempat dan kejadian di masa lalu. Menurut Alzheimer’s 

Association (2012), terdapat 10-20 % lansia yang berumur 65 tahun keatas 

akan mengalami gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment 

(MCI). 

Gangguan kognitif ringan jika tidak ditanggulangi dengan tepat 

akan mengakibatkan terjadinya demensia yang disebabkan oleh penyakit 

Alzheimer atau kondisi neurologis lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 

tahun 2014, sekitar 46 juta jiwa yang menderita Alzheimer di dunia. Angka 

ini akan meningkat 4 kali padatahun 2050 (Kementrian Kesehatan, 2016). 

5-10 % orang yang mengalami gangguan kognitif ringan memiliki 
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progestivitas untuk menjadi demensia (Alzheimer society, 2014). Sebelum 

terjadinya demensia, dimulai dari penurunan fungsi kognitif yang menuju 

kearah gangguan fungsi kognitif. 

Gangguan fungsi kognitif merupakan masalah yang dihadapi oleh 

lansia karena keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang kompleks, 

penurunan fungsi memori, penurunan kemampuan berpikir seperti 

mengatur, merencanakan, pertimbangan, pembelajaran atau pendapat. 

Lupa merupakan salah satu tanda terjadi penurunan dari fungsi memori. 

Beberapa tanda terjadinya gangguan pada memori berupa lupa informasi 

penting seperti janji dengan orang lain, percakapan atau kejadian yang 

baru terjadi. Selain memori ada juga tanda-tanda yang lain yaitu lemah 

dalam kemampuan berpikir seperti kesulitan dalam menemukan kata-kata, 

sulit mengatur atau merencanakan, kehilangan kemampuan mengenali 

lingkungan, tidak mampu menyampaikan pendapat (Alzheimer Society, 

2014). 

Salah satu cara agar dapat memelihara fungsi kognitif pada lansia 

yang mengalami gangguan kognitif yaitu dengan cara memberikan 

aktivitas fisik, dimana aktivitas tersebut berupa latihan yang membantu 

menjaga kesehatan dan kebugaran pada lansia. Latihan fisik secara terus 

menerus mempunyai keuntungan untuk lansia, yaitu dapat meningkatkan 

plastisitas otak dan pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel di otak. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran otak individu yang 

melakukan latihan fisik dengan intensitas sedang dapat meningkatkan 
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volume otak dibagian terpenting seperti memori, pengetahuan dan 

perencanaan yang signifikan dibandingkan individu yang tidak aktif. 

Latihan fisik meningkatkan penyambungan antara bagian otak dan 

memiliki fungsi kognitif yang lebih baik. Hal ini memberikan kesan 

bahwa sel otak yang banyak dan saling terhubung dengan yang lain 

membantu otak untuk berfungsi sangat efektif (Farrow et al., 2013). 

Ada berbagai macam latihan fisik yang telah terbukti efektif oleh 

lansia seperti latihan keseimbangan, mobilitas, aerobic, stretching dan 

strengthening (Dementia and Geriatric Cognitive Disorder, 2010). 

Multiple exercise lebih baik untuk meningkatkan fungsi kognitif 

dibandingkan single exercise (Kueider et al., 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Nouchi menunjukan adanya pengaruh pemberian latihan 

fisik berupa latihan aerobic, stretching dan strengthening dapat 

meningkatkan fungsi kognitf dengan lama pemberian latihan selama 4 

minggu (Nouchi et al., 2012). Penelitian yang dilakukan William 

mengungkapkan bahwa pemberian latihan berupa aerobic dan 

strengthening pada lansia yang dilakukan selama 6 minggu dapat 

meningkatkan kemampuan berjalan, meningkatkan VO2 max, 

meningkaatkan aliran darah keotak dan meningkatkan fungsi kognitif 

(Bossers et al ., 2014).  

Penelitian ini akan dilakukan di Posyandu Lansia Ngudi Sehat 

Colomadu. Posyandu lansia merupakan suatu wadah pelayanan kesehatan 

bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan 
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inisiatif dan kebutuhan khususnya pada penduduk lansia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta meningkatkan jangkauan 

pelayanan kesehatan lansia di masyarakat. Lansia yang berada di posyandu 

Ngudi Sehat Colomadu memiliki berbagaimacam latar belakang yang 

berbeda dari segi pendidikan, social dan ekonomi. Latar belakang yang 

bervariasi akan mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia. Hal ini yang 

mendasari peneliti untuk memberikan intervensi di posyandu Ngudi Sehat 

Colomadu yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif pada lansia 

di posyandu Ngudi Sehat Colomadu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap peningkatan 

fungsi kognitif pada lansia di Posyandu Ngudi Sehat Colomadu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap 

peningkatan fungsi kogntif pada lansia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menegetahui gambaran fungsi kognitif pada lansia. 

b. Untuk membuktikan pengaruh pemberian latihan kombinasi 

terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. 

 



5 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap 

peningkatan fungsi kognitif pada lansia.  

b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan 

dalam penerapan ilmu dengan metode penelitian mengenai latihan 

kombinasi dan fungsi kognitif pada lanjut usia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, menambah wawasan mengenai latihan kombinasi 

untuk meningkatkan fungsi kognitif pada lansia. 

b. Untuk tim kesehatan, sebagai dasar atau landasan dalam 

memberikan intervensi dan edukasi kepada lansia maupun keluarga 

lansia tentang fungsi kognitif dan latihan-latihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan fungsi kognitif. 

c. Untuk peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan 

serta dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. 

 




