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ABSTRAK 

PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP TINGKAT STRES PADA LANSIA DI 

PSTW BUDHI DHARMA BEKASI TAHUN 2012 

Rupdi LumbanSiantar 

Latar belakang : Keberadaan lansia yang semakin meningkat menimbulkan berbagai macam 

polemik dewasa ini. Salah satu penyebabnya adalah memunculnya gangguan mental pada lansia 

seperti stres. Salah satu untuk mengatasi permasalahan stres pada lansia adalah senam lansia.  

Tujuan penelitian :  Untuk menganalisa pengaruh senam  pada kedua kelompok subjek penelitian 

yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol di PSTW Budhi Dharma Bekasi. 

Metoda penelitian : Metode penelitian ini adalah quasi experimen. Metode analisis data dengan 

menggunakan paired sample t-test dan independent sample t-test. Populasi sebanyak 110 orang 

dan sampel sebanyak 100 responden.  

Hasil penelitian : Hasil analisa statistik dengan uji komparasi paired t-test menunjukan p value 

kelompok intervensi 0,000<0,05 dan kelompok kontrol 0,004<0,05 yang keduanya menunjukan 

adanya perbedaan. Hasil uji statistik independent t-test menunjukan p value sebesar 0,000<0,05 

yang menyatakan H0 ditolak. 

Kesimpulan : Ada pengaruh senam lansia terhadap tingkat stres pada lansia di PSTW Budhi 

Dharma Bekasi Tahun 2013.  

 

Kata kunci : Tingkat stres, senam lansia 

Daftar acuan :2005 - 2012 

 
 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF GERIATRIC EXAMINATION TO STRESS LEVEL IN ELDERLY AT 

PSTW BUDHI DHARMA BEKASI 2013 

Rupdi LumbanSiantar 

Background : Recent study show that the number of elderly population are more high on years. 

The one of caused that is mental disturbance on elderly like a stress. Geriatric examination are one 

of things that effect to decrease stress level of elderly. 

Purposes of research :To Analyze the effect of geriatric examination to stress level in elderly at 

PSTW Budhi Dharma Bekasi 2013. 

Method of research : The research are quasi experiment with two group pretest posttest design. 

Data analyze used paired t-test and independent t-test. The population are 110 person with number 

of sample 100 responden. 

Results of research :based on statistical analyze with comparation test. Paires t-test got on 

intervention group P value 0,000<0,05, and control group 0,004<0,05 that mean  on both of 

variable there is a differences. Based on statistical analyze with independent t-test. Show P value 

0,000<0,05 which mean H0 rejected. 

Conclusions : Anny effectof Geriatric Examination to Stress Level in Elderly at PSTW Budhi 

Dharma Bekasi 2013 

Keywords: levels of stress, Examination elderly 
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PENDAHULUAN 

Proses menua merupakan proses 

sepanjang hidup, tidak dimulai sejak 

permulaan kehidupan. Menjadi tua 

merupakan proses alamiah, yang berarti 

seseorang telah mengalami tiga tahap 

kehidupan yaitu anak, dewasa, dan tua. 

Menua didefinisikan sebagai penurunan, 

kelemahan, meningkatnya kerentanan 

terhadap berbagai penyakit dan perubahan 

lingkungan, hilangnya mobilitas dan 

ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang 

terkait dengan usia (Aru dkk, 2009). 

Penduduk lanjut usia (lansia) 

Indonesia menempati urutan nomor empat 

terbesar di dunia, seperti halnya jumlah 

penduduk secara keseluruhan setelah China, 

India, dan Amerika. Kantor Kementerian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KESRA) 

melaporkan, jika tahun 1980 usia harapan 

hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah lansia 

7.998.543 orang (5,45%) maka pada tahun 

2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) dan 

UHH juga meningkat (66,2 tahun). Pada 

tahun 2010 perkiraan penduduk lansia di 

Indonesia akan mencapai 23,9 juta atau 

9,77% dan UHH sekitar 67,4 tahun 

(Kementrian Sosial Republik Indonesia). 

Sepuluh tahun kemudian atau pada 2020 

perkiraan penduduk lansia di Indonesia 

mencapai 28,8 juta atau 11,34 % dengan 

UHH sekitar 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%). 

(Hermana, 2007).   

Laju pertumbuhan jumlah lansia 

dapat menimbulkan masalah kesehatan baik 

kesehatan fisik maupun pskologi (jiwa). Riset 

Kesehatan Dasar, kelompok usia di atas 65 

tahun, gangguan mental emosional mencapai 

58%. Lima gangguan psikogeriatri yang 

paling sering ditemukan adalah depresi, 

demensia (gangguan masalah kognitif dan 

perilaku), delirium (gangguan kebingungan 

akut), gangguan cemas dan psikomatik serta 

insomnia (sulit tidur). (Riskesdas, 2007) 

Stress adalah bentuk ketegangan dari 

fisik, psikis, emosi maupun mental. Banyak 

faktor yang mempengaruhi keadaan stres 

pada lansia, antara lain perubahan kondisi 

kesehatan fisik yang menurun. Dalam 

menghadapi proses menua kondisi psikologi 

lebih berperan signifikan dalam memengaruhi 

tingkat stres pada lansia (Robbins,2001). 

Latihan olahraga merupakan cara yang sangat 

baik untuk menanggulangi proses menua. 

Menurut American Academy of Family 

Physicians, hampir semua lansia dapat 

merasakan manfaat dari olahraga. Dengan 

olahraga dapat Meningkatkan fungsi kerja 

tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh sehingga terhindar dari penyakit 

penyakit yang menyerang kaum lansia, 

mengurangi stress dan ketegangan pikiran 

(Angga , 2010: 2) 

Olahraga teratur dapat memberikan 

efek yang signifikan terhadap kewaspadaan 

mental dengan meningkatkan jumlah oksigen 

yang dibawa ke otak. Sehingga apabila 

dibandingkan, wanita lansia yang berolahraga 

teratur akan mengolah informasi secara lebih 

cepat dalam berbagai tes daripada wanita 

lansia yang tidak aktif. (Stoppard, 2011) 

Olahraga merupakan salah satu cara 

penghilang stress yang baik. Berdasarkan 

artikel yang dipublikasikan oleh Better 

Health Channel (2011) berjudul  Healthy 

aging - stay physically active menyatakan 

bahwa aktivitas fisik (olahraga) dapat 

membantu orang tua menjaga kemandirian, 

sembuh dari penyakit dan mengurangi risiko 

penyakit. Olahraga juga bisa menjadi 

pengobatan yang efektif untuk kegelisahan. 

Beberapa studi penelitian menunjukkan 

bahwa olahraga teratur mungkin sama 

efektifnya dengan perawatan lain seperti obat 

untuk meredakan depresi ringan (Better 

Health Channel, 2011). 

Olahraga yang cocok untuk lansia 

adalah senam dengan tipe low impact 

exercise, yang dikenal adalah senam lansia. 

Senam lansia adalah salah satu bentuk latihan 

fisik yang memberikan pengaruh baik 

terhadap tingkat kemampuan fisik manusia, 

bila dilaksanakan dengan baik dan benar 

(Puslitbang Depkes RI, 2003:6). Senam lansia 

dilakukan dengan senang hati untuk 

memperoleh hasil latihan yang lebih baik 

yaitu kebugaran tubuh dan kebugaran mental, 

seperti lansia merasa berbahagia, senantiasa 

bergembira, bisa tidur lebih nyenyak, pikiran 

tetap segar (Setiawan, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Casanas et al (2012) berjudul Effectiveness of 

a psycho-educational group program for 

major depression in primary care: a 

randomized controlled trial, dengan 231 

peserta lebih dari 20 tahun dengan depresi 

ringan sampai sedang direkrut melalui 

perawat/dokter umum di 12 Pusat Perawatan 

di Kota di Barcelona, menemukan bahwa 

sebanyak 231 klien dilibatkan secara acak, 

diantaranya 85 memiliki ringan depresi dan 

146 dengan depresi moderat. Analisis 



 
 

 

menunjukkan signifikan perbedaan pada 

kelompok depresi ringan setelah intervensi, 6 

bulan setelah dan 9 bulan setelah intervensi 

senam dilakukan, sedangkan pada klien 

dengan depresi ada perbedaan signifikan 

hanya pada setelah dilakukan intervensi saja 

(Casanas, 2012). 

Depresi merupakan dampak dari 

stres, karena stres dapat diartikan sebagai 

suatu hal atau perasaan yang berasal dari 

dalam diri seseorang. Dari studi pendahuluan 

yang di lakukan oleh peneliti di PSTW Budhi 

Dharma Bekasi didapatkan hasil bahwa  70% 

lansia mengalami masalah kesehatan 

psikologi dan 30% lansia yang mengalami 

masalah kesehatan secara fisik seperti 

hipertensi, diabetes mellitus dan stroke. 

Beberapa masalah psikologi yang muncul 

pada lansia di PSTW Budhi Dharma Bekasi 

adalah demensia, cemas, ketakutan, marah 

dan insomnia. Beberapa gangguan mental 

tersebut merupakan dampak dari stress. 

Disamping itu PSTW Budhi Dharma 

memiliki beberapa program yang dilakukan 

secara rutin oleh lansia seperti senam lansia, 

olah vokal, seni tari dan menyulam pakaian. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul tentang pengaruh senam 

lansia terhadap tingkat stres pada lansia 

PSTW Boedhi Dharma Bekasi tahun 2012. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

maka rumusan masalah penelitian ini yaitu 

“Apakah Ada Pengaruh Senam Lansia 

terhadap Tingkat Stres pada Lansia di PSTW 

Budhi Dharma Bekasi tahun 2012 ?.” 

METODE 

Prosedur Pengumpulan Data dan Analisa 

Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Tahap Persiapan 

1) Langkah pertama diawali dengan persiapan 

penelitian meliputi pengajuan ijin penelitian, 

ijin peminjaman fasilitas yang mendukung 

terlaksananya penelitian kepada pihak yang 

berwenang di PSTW Budhi Dharma Bekasi. 

2) Menentukan populasi dan sampel yang akan 

dijadikan subyek untuk pengambilan data. 

b. Tekhnik pengumpulan data 

1) Data primer 

Pengumpulan data dilaksanakan pada 

bulan Desember 2012. Data diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner yang akan diberikan 

kepada 100 lansia di PSTW Budhi Dharma 

Bekasi. 

2) Pelaksanaan Penelitian 

a) Pre Test 

Langkah pertama dengan melakukan pre 

test tingkat stres sebelum perlakuan senam 

lansia dengan cara subyek mengisi formulir 

kuisioner PSS dengan dibantu oleh peneliti. 

Subyek mengisi semua item yang tertera pada 

kuesioner. 

b) Pelaksanan 

Tahap kedua adalah dengan 

melaksanakan perlakuan senam lansia 2x 

seminggu selama 2 minggu. Sikap permulaan, 

berdiri tegak, menghadap ke depan kemudian 

mengambil nafas dengan mengangkat kedua 

lengan. Terdiri dari 6 latihan gerakan berupa 

gerakan pada kepala, leher, tangan dan kaki. 

Kemudian dilanjutkan dengan gerakan inti 

yang terdiri dari 10 latihan masing-masing 

2x8 hitungan gerakan kombinasi antara 

tangan, kaki, dan badan untuk meningkatkan 

kebugaran para lansia. Dilanjutkan gerakan 

pendinginan dengan tujuan untuk 

menurunkan suhu tubuh, denyut jantung dan 

tekanan darah. Berupa gerakan peregangan 

otot atau berjalan pelan yang terdiri dari 9 

latihan gerakan yang masing-masing 

dilakukan 2x8 hitungan. Gerakan lebih rinci 

dapat dilihat di lampiran. 

c) Post test 

Langkah ketiga adalah evaluasi setelah 

perlakuan senam lansia selesai dalam 2 

minggu dengan cara melakukan pengukuran 

tingkat stres dengan cara subyek mengisi 

formulir PSS seperti pada pre test dengan 

dibantu oleh tenaga rekruitmen. 

2. Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Dalam penelitian ini analisa univariat 

digunakan untuk menganalisis distribusi 

frekuensi tiap variabel yaitu senam lansia dan 

tingkat stres pada lansia di PSTW Budhi 

Dharma Bekasi tahun 2013. Analisa ini 

dilakukan secara komputerisasi dengan 

menggunakan program komputer SPSS versi 

17. 

b. Analisa Multivariat 

Dalam penelitian ini analisa 

multivariat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh senam lansia terhadap tingkat stres 

pada lansia di PSTW Budhi Dharma Bekasi 

Tahun 2012. Analisa yang digunakan adalah 

uji Regresi Linear dengan menggunakan 

program komputer SPSS versi 17. 



 
 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisa Univariat 

1. Variabel rata-rata tingkatstressebelumsenamlansiapadakelompokintervensi. 

Tabel 1 

Rata-rata Tingkat Stres Sebelum Senam Lansia pada Kelompok Intervensi 

Tingkat Stres F % M 

Berat 19 38  

25,10 
Sedang 28 56 

Ringan 3 6 

Total 50 100  

 

Berdasarkan analisa univariat distribusi 

frekuensi berdasarkan rata-rata tingkat stres 

pada kelompok intervensi sebelum dilakukan 

senam lansia, yaitu stres berat sebanyak 19 

responden (38%), stres sedang sebanyak 28 

responden (56%), stres ringan sebanyak 3 

responden (6%). Berdasarkan data diatas 

peneliti dapat simpulkan bahwa rata-rata 

tingkat stres lansia pada kelompok intervensi 

sebelum dilakukan senam lansia adalah 

sedang dengan jumlah 28 responden (56%) 

dari 50 responden (100%).

2. Variabel rata-rata tingkatstressesudahsenamlansiapadakelompokintervensi 

Tabel 2 

Rata-rata Tingkat Stres Sesudah Senam Lansia pada Kelompok Intervensi 

Tingkat Stres F % M 

Berat 11 22  

Sedang 34 68 22,38 

Ringan 5 10  

Total 50 100  

 

Berdasarkan analisa univariat distribusi 

frekuensi berdasarkan rata-rata tingkat stres 

pada kelompok intervensi sesudah dilakukan 

senam lansia, yaitu stres berat sebanyak 11 

responden (22%), stres sedang sebanyak 34 

responden (68%), stres ringan sebanyak 5 

responden (10%). Berdasarkan data diatas 

peneliti dapat simpulkan bahwa rata-rata 



 
 

 

tingkat stres lansia pada kelompok intervensi 

sesudah dilakukan senam lansia adalah 

sedang dengan jumlah 34 responden (68%) 

dari 50 responden (100%). 

3. Variabel rata-rata tingkatstressebelumsenamlansiapadakelompokkontrol. 

Tabel 3 

Rata-rata Tingkat Stres Sebelum Senam Lansia pada Kelompok kontrol 

Tingkat Stres F % M 

Berat  29 58  

Sedang  21 42 27,96 

Ringan  - -  

Total  50 100  

 

Berdasarkan analisa univariat distribusi 

frekuensi berdasarkan rata-rata tingkat stres 

pada kelompok kontrol sebelum dilakukan 

senam lansia, yaitu stres berat sebanyak 29 

responden (58%), stres sedang sebanyak 21 

responden (42%), dan tidak ada yang 

mengalami stres ringan pada kelompok ini. 

Berdasarkan data diatas peneliti dapat 

simpulkan bahwa rata-rata tingkat stres 

lansia pada kelompok kontrol sebelum 

dilakukan senam lansia adalah berat dengan 

jumlah 29 responden (58%) dari 50 

responden (100%

 

4. Variabel rata-rata tingkatstressesudahsenamlansiapadakelompokkontrol. 

Tabel 4 

Rata-rata Tingkat Stres Sesudah Senam Lansia pada Kelompok kontrol 

Tingkat Stres F % M 

Berat  25 50  

Sedang  24 48 27,32 

Ringan  1 1  

Total  50 100  

 

Berdasarkan analisa univariat distribusi 

frekuensi berdasarkan rata-rata tingkat stres 

pada kelompok kontrol sesudah dilakukan 

senam lansia, yaitu stres berat sebanyak 25 

responden (50%), stres sedang sebanyak 24 

responden (48%), stres ringan sebanyak 1 

responden (1%). Berdasarkan data diatas 

peneliti dapat simpulkan bahwa rata-rata 

tingkat stres lansia pada kelompok kontrol 

sesudah dilakukan senam lansia adalah berat 

dengan jumlah 25 responden (50%) dari 50 

responden (100%).  



 
 

 

B. Analisa Bivariat 

1. VariabelPerbedaanpadaKelompokIntervensi 

Tabel 5.5 

Perbedaan pada Kelompok Intervensi 

R T M Sd  P Value (CI 

95%) 

50 7,960 2,720 2,416 0,000 

 

Dari hasil data bivariat dengan 

menggunakan uji Paired t-test, didapatkan 

hasil bahwa perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan senam lansia pada 

kelompok intervensi dengan P Value 0,000 

< 0,05 yang berarti ada perbedaan dari hasil 

pengukuran tersebut. Selisih mean/rata-rata 

data sebelum dan sesudah sebesar 2,720. 

Sehingga dari data diatas dapat diketahui 

bahwa terdapat perbedaan tingkat stres 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan 

pada kelompok intervensi. 

2. VariabelperbedaanpadaKelompokKontrol 

Tabel 6 

Perbedaan pada Kelompok Kontrol 

R T M  Sd  P Value (95%) 

50 3,027 0,640 1,495 0,004 

 

Dari hasil data bivariat dengan 

menggunakan uji Paired t-test, didapatkan 

hasil bahwa perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan senam lansia pada 

kelompok kontrol dengan P Value 0,004 < 

0,05, yang berarti ada perbedaan dari hasil 

pengukuran tersebut. Selisih mean/rata-rata 

data sebelum dan sesudah sebesar 0,640. 

Sehingga dari data diatas dapat diketahui 

bahwa terdapat perbedaan tingkat stres 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan 

pada kelompok kontrol. 

3. VariabelKomparasiIntervensidanKontrol 

Tabel 7 

Komparasi Intervensi Kontrol 

R F Md  P Value (CI 95%) 

100 0,215 -4,940 0,000 

 

Hasil analisa bivariat dengan menggunakan 

uji Independent t-test didapatkan hasil 

bahwa ada perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan senam lansia pada 

kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol yang menghasilkan P Value 0,000 < 

0,05 itu berarti H0 ditolak. 

 



 
 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengolahan univariat 

Pengolahan ini dilakukan untuk 

mengetahui variabel rata-rata tingkat stres 

pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol sebelum dan sesudah senam lansia. 

Pada kelompok intervensi yang berjumlah 

50 orang sebelum senam didapatkan hasil 

rata-rata tingkat stres sebanyak 28 responden 

(56%) yang berarti jumlah ini masuk 

kedalam kategori stres “sedang”, sedangkan 

kelompok intervensi setelah senam 

didapatkan hasil rata-rata tingkat stres 

sebanyak 34 responden (68%) yang berarti 

jumlah ini masuk kedalam kategori stres 

“sedang”. Dari ke dua jumlah rata-rata 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok 

intervensi mengalami penurunan tingkat 

stres walaupun tidak mengalami penurunan 

secara signifikan. 

Pada kelompok kontrol sebelum 

senam didapatkan hasil rata-rata tingkat stres 

sebanyak 29 responden (58%) yang berarti 

jumlah ini masuk kedalam kategori stres 

“berat”, sedangkan kelompok kontrol setelah 

senam didapatkan hasil rata-rata tingkat stres 

sebanyak 25 responden (50%) yang berarti 

jumlah ini masuk kedalam kategori stres 

“sedang”. Dari ke dua jumlah rata-rata 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok 

kontrol yang tidak di berikan perlakuan 

mengalami sedikit penurunan tingkat stres. 

2. Pengolahan bivariat  

Pengolahan ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan tingkat stres antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam 

pengolahan bivariat ini dilakukan 3 

pengolahan, pengolahan yang pertama yaitu 

pengolahan perbedaan tingkat stres pada 

kelompok intervensi sebelum dan sesudah 

perlakuan, yang kedua pengolahan 

perbedaan tingkat stres pada kelompok 

kontrol sebelum dan sesudah perlakuan  

(kedua pengolahan ini menggunakan uji 

Paired t-test), dan yang ketiga pengolahan 

perbedaan tingkat stres  antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

(Pengolahan ini menggunakan uji 

Independent t-test).  

Pengolahan perbedaan tingkat stres 

pada kelompok intervensi sebelum dan 

sesudah perlakuan didapatkan hasil P Value 

0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak, 

perbedaan tingkat stres pada kelompok 

kelompok kontrol sebelum dan sesudah 

perlakuan didapatkan hasil P Value 0,004 < 

0,05 yang berarti H0 ditolak. Pada kedua 

kelompok responden tersebut sama-sama 

mendapatkan hasil P Value yang lebih kecil 

dari 0,05 yang artinya H0 sama-sama 

ditolak, itu menunjukan bahwa ada 

perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah 

perlakuan terhadap kedua kelompok 

responden tersebut. 

Pada pengolahan selanjutnya kita 

akan melihat perbedaan tingkat stres antara 

kelompok intervensi yang diberikan 

perlakuan dengan kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan. Pada data yang 

yang sudah diolah yang menggunakan uji 

Independent t-test untuk mengetahui 

perbedaan tingkat stres pada kedua 

kelompok tersebut di dapatkan hasil P Value 

0,000 hasil ini lebih kecil dari nila alfa yaitu 

0,05. Hasil ini menunjukan bahwa ada 

perbedaan pengaruh penurunan tingkat stres 

pada kelompok intervensi yang diberikan 

perlakuan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan yaitu 

kelompok intervensi lebih mengalami 

penurunan tingkat stres dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Dari beberapa 

data yang sudah dibahas diatas menunjukan 

bahwa ada pengaruh senam lansia terhadap 

tingkat stres pada lansia. 

3. Peneliti lain. 

Hasil penelitian yang diperolehini, 

mendukung teori yang menyebutkan bahwa 

senamlansia adalah salah satu teknik untuk 

mengurangitingkatstres yang 

efektifterhadaplansia. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Westerterpet al (2002) 

yang berjudulPhysical activity and oxidative 

stress in the elderlytentang aktifitas fisik 

dapat mengurangi tingkat stres. 

Hasilnyabahwaaktifitasfisikbisamengurangis

trespadalansiadenganlatihan di 

pusatkebugaranselama 60 menitselama 3 

kali seminggudalam 8 mingguatau 2 kali 

seminggudalam 12 minggu. Penelitilainnya 

Dunn et al (2005) berjudulExercise 

Treatment for Depression, Efficacy and 

Dose Response yang meneliti 80 orang yang 

didiagnosadepresiringansampaisedang. 

Penelitianbertujuanuntukmengetahuiefektifit

aslatihandalampengobatandepresiringansam

paisedang, 

untukmengetahuihubungandosislatihandeng

anpengurangangejaladepresi.Kelompokperla

kuandiberiaerobic exercise 3 kali 

semingguselama 12 

minggudankelompoklainnyaplacebo.Hasilny



 
 

 

aadapenurunantingkatdepresipadakelompok 

yang diberiaerobic exercise. 

Sedangkanmenurut Collingwood et 

al (2010) dalamHuman Kinetic The 

Information Leader in Physical Activity and 

HealthdenganjudulReduce Stress Trough 

Exercise, 

olahragapadalansiadapatmenjadisaranauntuk

mengurangistres yang 

efektifdengancaramelepaskanketegangandan

kecemasan, dapatmenjadimetoderelaksasi, 

olahragateraturdapatmenjadipengalihperhati

andarihari-

haristresdandapatmemberikanefekpenenang

melaluigerakanfisikalami. 

Latihandapatmeningkatkanenergidantolerans

ikelelahan, 

dapatmembantumenjagaelastisitasototdanme

minimalkanefekpemendekanototkarenatidak

bergerak.Olahragasecarateraturmeningkatka

nkesejahteraanemosional.Individu yang 

berolahragasecarateraturtampillebihsantaida

ntidakmudahcemasdandepresi. 

Strespadaparalansiabisadiartikanseba

gaikondisi yang takseimbang dimana reaksi 

pikiran dan tubuh terhadap situasi yang 

nyata ataupun dibayangkan. Sejumlah 

perasaan yang dialami seperti kecemasan, 

kehawatiran, ataupun ketakutan yang 

berlebihan akan muncul jika kita 

menghadapi kesulitan saat berhadapan 

dengan unit yang membahayakan diri kita, 

baik dikenal ataupun tidak dikenal. 

(Mohammad Irsyad, 2012). 

Keluarga merupakan salah satu 

faktor yang bisa mengakibatkan lansia 

menjadi stres,dimanadukungan keluarga 

sangat berperan penting untuk menjauhkan 

stres pada lansia. Bagi lansia yang tinggal 

diPanti Werdha, kehadiran dan kunjungan 

keluarga tentu saja memberi perhatian 

penting terhadap resiko terjadinya stres yang 

yang lebih kecil. Bagi lansia yang tidak 

memiliki keluargalebih besar 

memilikitingkat stres yangtinggi karenatidak 

adanya dukungandan peran keluarga 

(Haryadi, 2012). 

Lansia yang 

tidakberaktivitasataubekerjasepanjangharice

nderungmemilikitingkatkebosanantinggidan

berpotensijugamemilikitingkatstres yang 

tinggi. Sedangkan mereka yang 

menyibukkan diri dalam aktivitas maka 

tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal 

yang sebenarnya tidak perlu menyita 

perhatian, karena sebenarnya terlalu banyak 

melamun, Menyendiri, apati dan kelesuan 

juga juga dapat menimbulkan stres 

(Muhammad Irsyad, 2012). 

Olahraga teratur bisa mengurangi 

stres dan dapat memberikan efek penenang 

melalui gerakan fisik alami. Latihan dapat 

meningkatkan energi dan toleransi 

kelelahan, membantu dalam menjaga 

elastisitas otot dan meminimalkan efek 

pemendekan otot karena tidak bergerak, 

meningkatkan kontrol fisiologis. Dengan 

mengikuti program latihan teratur, tubuh 

bisa lebih terkontrol dan membantu untuk 

menormalkan detak jantung, tekanan darah, 

dan ketegangan otot. Berolahraga secara 

teratur juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan emosional. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa harga diri dan 

kepercayaan diri yang meningkat memiliki 

tingkat stres lebih sedikit. Individu yang 

berolahraga secara teratur dapat memberikan 

efek yang signifikan terhadap kewaspadaan 

mental kita dengan meningkatkan jumlah 

oksigen yang dibawa ke otak. Sehingga 

apabila dibandingkan, wanita lanjut usia 

(lansia) yang berolahraga teratur akan 

mengolah informasi secara lebih cepat 

dalam berbagai tes daripada wanita lansia 

yang tidak aktif. (Stoppard. 2012 dikutip 

dari okezone.com) 

Senam lansia adalah serangkaian 

gerakan anggota tubuh secara santai dan 

teratur yang dilakukan oleh para lansia. 

Manfaatnya adalah untuk membantu tubuh 

tetap segar, bugar, melatih tulang untuk 

tetap kuat, mendorong jantung tetap bekerja 

optimal, dan sirkulasi darah menjadi lebih 

lancar. Manfaat lain secara psikis lansia 

merasa tidak terbebani dengan gangguan 

mental seperti stres, bisa tidur lebih 

nyenyak, serta pikiran tetap segar. Selain itu, 

karena senam lansia sering dilakukan secara 

berkelompok maka akan memberikan 

perasaan nyaman dan aman bersama para 

lansia lainnya dalam menjalani aktifitas 

hidup sehari-hari (Setiawan, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti bahwa mayoritas lansia di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma 

Bekasimemilikiangka tingkat stres yang 

cukup tinggi yaitu sekitar 70%. 

Penelitidapatmenganalisabahwaseor

ang lansiamembutuhkangerakan relaksasi 

seperti senam lansiadalammencegah 

gangguan mental seperti stres.Senam 

lansiatersebutbisadidapatkandari beberapa 

gerakan yang diberikan oleh petugas panti 

terlebih harus ada kemauan dari lansia itu 

sendiri untuk melakukan senam lansia agar 



 
 

 

hasil yang didapatkannya pun maksimal 

karena tidak ada paksaan dari manapun.  

KESIMPULAN  

Penelitian mengenai pengaruh senam 

lansia terhadap tingkat stres pada lansia di 

PSTW Budhi Dharma Bekasi ini dilakukan 

di bekasipada tanggal21 Desember 

2012sampai 04 Januari 2013, sesuai dengan 

tujuan penelitididapatkan kesimpulanbahwa 

: 

1. Rata-rata tingkat stres sebelum dilakukan 

senam lansia pada kelompok intervensi 

adalah sedang dengan jumlah 28 (56%) 

lansia dari 50 lansia (100%) 

2. Rata-rata tingkat stres setelah dilakukan 

senam lansia pada kelompok intervensi 

adalah sedang dengan jumlah 34 (68%) 

lansia dari 50 lansia (100%) 

3. Rata-rata tingkat stres sebelum dilakukan 

senam lansia pada kelompok kontrol adalah 

berat dengan jumlah 29 (58%) lansia dari 50 

lansia (100%) 

4. Rata-rata tingkat stres setelah dilakukan 

senam lansia pada kelompok kontrol adalah 

berat dengan jumlah 25 (50%) lansia dari 50 

lansia (100%) 

5. Terdapat perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan senam lansia pada 

kelompok intervensi dengan P Value 0,000 

< 0,05. 

6. Terdapat perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan senam lansia pada 

kelompok kontrol dengan P Value 0,004 < 

0,05. 

7. Ada pengaruh senam lansia terhadap tingkat 

stres pada lansia di PSTW Budhi Dharma 

Bekasi Tahun 2012 dengan P Value 0,000 < 

0,05. 

SARAN 

1. Kepadaparalansia di PantiWredhaBudhi 

Dharma Bekasi, 

akansangatbermanfaatapabilakegiatansenam

lansia yang telahdilakukanterusdilanjutkan, 

2. Kepada peneliti berikutnya perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 

waktu yang cukup sesuai dengan teori serta 

mempertimbangkan tanggal merah karena 

dikhawatirkan akan berbenturan dengan 

jadwal senam lansia yang akan dilakukan, 

dan merekrut partner sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengawasi kegiatan senam 

lansia dan membantu para lansia dalam 

pengisian kuesioner sehingga hasil 

penelitiannya bisa lebih maksimal, serta 

diusahakan dalam pemebrian perlakuan agar 

diberikan secara menyuruh supaya hasil 

yang didapatkan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Kepada petugas panti Werdha Budhi 

Dharma Bekasi gerakan senam yang telah 

peneliti berikan agar di terapkan dan 

dipadukan dengan gerakan senam lansia 

yang sudah ada agar para lansia tidak bosan 

terhadap gerakan senam lansia yang sudah 

biasa mereka ikuti sehingga para lansia lebih 

semangat dan antusias dalam mengikuti 

senam lansia. 

4.  
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