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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Presentasi kelompok lanjut usia diperkirakan meningkat setiap tahunnya. 

WHO pada tahun 2011 memerkirakan adanya kenaikan presentasi populasi 

lansia di dunia dari 5% pada tahun 1950 meningkat sampai sekitar 17% pada 

tahun 2050. Sedangkan InfoDATIN KEMENKES RI tahun 2014 

memerkirakan bahwa adanya kenaikan presentasi populasi pada lansia di dunia 

dari tahun 2013 dengan 13,4 % menjadi 25,3% pada tahun 2050 dan dapat 

diproyeksikan pada tahun 20100 akan meningkat sebesar 35,1%. Disadari atau 

tidak, hal ini juga terjadi di Indonesia. Infodatin KEMENKES RI tahun 2014 

juga memaparkan bahwa terjadi peningkatan lanjut usia di Indonesia, yaitu pada 

tahun 2013 dengan presentasi 8,9%, pada tahun 2050 dengan presentasi 21,4% 

dan pada tahun 20100 dengan presentasi 41%, dimana presentasi tersebut lebih 

tinggi dari pada peningkatan lansia di dunia. 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 

pada pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan lanjut usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih dan yang disebut dengan 

lanjut usia potensial adalah seseorang berumur 60 tahun atau lebih yang masih 

mampu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengkasilkan 

barang ataupun jasa. Sedangkan yang disebut dengan lanjut usia terlantar adalah 

lanjut usia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor – faktor 

tertentu.  

Dalam buku Nursing for Wellness in older Adult tahun 2009 karya Carol A. 

Miller menyatakan bahwa proses menua merupakan suatu proses yang alami 

yang ditandai dengan adanya penurunan atau perubahan kondisi fisik, 

psikologis, maupun sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Proses menua 

akan terjadi secara terus menerus secara alami mulai dari lahir sampai menjadi 

tua. Proses menua bukan suatu penyakit, melainkan sebuah proses menurunnya 
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daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan internal dan eksternal tubuh. 

Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, maupun kesehatan. Dilansir dalam Infodatin KEMENKES RI tahun 

2014, ditinjau dari aspek kesehatan, dengan semakin bertambahnya usia maka 

akan lebih rentan terhadap berbagai keluhan fisik, baik karena faktor alamiah 

maupun karena penyakit. Hal – hal tersebut yang membuat lanjut usia 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.  

Menurut pemaparan di atas tidak dapat dipungkiri bahwa lanjut usia atau 

lansia akan mengalami penurunan fungsi normal pada seluruh tubuhnya, salah 

satunya adalah fungsi otak untuk mengingat. Ingatan atau memori adalah cara-

cara yang dengannya seseorang mempertahankan dan menarik pengalaman - 

pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini (Robert J. Stenberg, 2008). 

Secara fisiologis, ingatan adalah hasil perubahan kemampuan penjalaran 

sinaptik dari satu neuron ke neuron berikutnya, sebagai akibat dari akivitas 

neural sebelumnya (Guyton and Hall, 2014). 

Pada umumnya, penurunan kemampuan dalam mengingat pada lansia 

sering dikaitkan dengan demensia. Menurut Mickey Stanley dan Patricia 

Gauntlett dalam bukunya yang berjudul  Buku Ajar Keperawatan Gerontogik 

tahun 2007, demensia adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan kerusakan fungsi kognitif global yang biasanya bersifat 

progresif dan memengaruhi aktivitas sosial dan okupasi yang normal juga 

aktivitas kehidupan sehari – hari. Demensia biasanya dimulai secara perlahan 

dan makin lama makin parah, sehingga keadaan ini pada mulanya tidak disadari. 

Penderita akan mengalami penurunan dalam ingatan, kemampuan untuk 

mengingat watu dan kemampuan untuk mengenali orang, tempat dan benda. 

Transisi antara perubahan fungsi kognitif karena penuaan dengan fase awal 

dimensia disebut Mild Cognitive Impairment (MCI). 

Penurunan kemampuan fungsi otak dalam mengingat dapat diukur dengan 

Mini-Mental State Examination (MMSE) dan Montreal Cognitive Asessment 

versi Indonesia (MoCA-Ina). MMSE dan MoCA-Ina merupakan instrumen 

yang paling umum digunakan untuk melakukan screening fungsi kognitif. 
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Pemeriksaan ini tidak digunakan untuk mendiagnosa tetapi dapat digunakan 

untuk menunjukkan munculnya kerusakan kognitif, seperti seseorang dengan 

dementia atau cedera kepala. MMSE dan MoCA-Ina jauh lebih sensitif dalam 

mendeteksi kerusakan kognitif daripada penggunaan pertanyaan-pertanyaan 

informal atau kesan keseluruhan dari orientasi pasien (Thomas, 2009). 

Beragam pengobatan dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan 

otak dalam mengingat. Mulai dari terapi farmakologis dengan menggunakan 

obat-obatan sampai terapi non farmakologis, salah satunya adalah senam otak. 

Senam otak adalah serangkaian latihan gerak sederhana yang digunakan untuk 

memudahkan kegiatan belajar dan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari. 

Menurur ahli senam otak sekaligus penemu senam otak, dari lembaga 

Educational Kinesiology Amerika Serikat, Paul. E Denisson Ph.D, meski 

sederhana, senam otak mampu memudahkan kegiatan belajar dan melakukan 

penyesuaian terhadap ketegangan, tantangan, dan tuntutan hidup sehari – hari. 

Selain itu senam otak juga dapat mengoptimalkan perkembangan dan potensi 

otak serta meningkatkan kemampuan berbahasa dan daya ingat. Pada lansia 

penurunan kemampuan otak dan tubuh membuat tubuh mudah jatuh sakit, pikun 

dan mudah frustasi. Meski demikikian, penurunan ini dapat diperbaikin dengan 

melakukan senam otak. Senam otak tidak saja akan memperlancar aliran darah 

dan oksigen ke otak, tetapi juga merangsang otak untuk bekerja.  

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Nyoman Suma 

Wardani pada lansia di Banjar Muncan Kapal Mengwi Badung Bali 

memaparkan bahwa ada pengaruh antara senam otak dengan peningkatan 

memori pada lansia. Terjadi penurunan angka lansia yang menglami gangguan 

daya ingat ringan dan terjadi peningkatan pada lansia yang tidak mengalami 

gangguan daya ingat (Ni Nyoman, 2016). 

Penelitian yang dilakukan di Panti Werdha Karya Kasih Mongonsidi Medan 

menunjukkan hasil bahwa ada peningkatan daya ingat yang bermakna pada 

lansia setelah di berikan intervensi berupa senam otak. Dari hasil penelitian 

tersebut juga diketahui bahwa senam otak efektif untuk peningkatan fungsi 

memori pada lansia (Paula Situmorang, 2011). 
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Menurut Islam bahwa ajaran Islam memotivasi terhadap pengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk penelitian hubungan senam otak 

terhadapap fungsi memori diukur dengan Mini-Mental State Examination 

(MMSE) dan Montreal Cognitive Asessment Versi Indonesia (MoCA-Ina) pada 

lansia, dikarenakan dapat memberi manfaat dan kemudahan dibidang ilmu 

kedokteran yang dapat dijadikan salah satu terapi peningkatan fungsi memori 

pada lansia. Senam otak adalah bagian dari olahraga. Olahraga pada zaman 

Rasulullah SAW diantaranya adalah memanah, berkuda, bergulat dan berenang. 

Dengan olahraga badan dapat menjadi sehat dan kuat, serta Allah SWT 

mencintai mukmin yang kuat dari yang lemah sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT 

daripada orang mukmin yang lemah” (HR. Muslim). 

Mengingat semakin banyaknya lansia yang mengalami penurunan daya 

ingat dan hal ini mengganggu lansia dalam melakukan aktifitasnya, peneliti 

merasa tertarik untuk menyelidiki pengaruh senam otak pada lansia di panti 

sosial tepatnya di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. Populasi 

lansia yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan kebutuhuan 

lansia akan tempat tinggal juga meningkat. Kehadiran panti wreda ini sering 

dipilih sebagai alternatif tempat tinggal, terutama untuk lansia yang terlantar 

ditempat-tempat umum atau ruang publik, maupun pinggir jalan. Tercatat 

sebanyak 210 lansia tinggal di Panti Sosia Tresna Wreda Budi Mulia 1 Jakarta. 

Dengan banyaknya lansia yang tinggal di panti wreda tersebut, semakin banyak 

juga permasalahan-permasalahan kesehatan yang terkait dengan lansia salah 

satunya penurunan fungsi memori dapat di jumpai. 

Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu lansia yang sudah 

mengalami penurunan dalam mengingat untuk dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam mengingat. Secara khusus dalam hal ini, peneliti akan 

meneliti Hubungan Senam Otak terhadap Fungsi Memori Diukur dengan Mini-

Mental State Examination (MMSE) dan Montreal Cognitive Asessment versi 

indonesia (MoCA-Ina) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

1 Jakarta dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimanakah hubungan senam otak 

terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di 

panti sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta dan tinjauannya menurut 

pandangan Islam? 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sehinga munculah beberapa pertanyaan:  

1. Berapa distribusi frekuensi fungsi memori jangka pendek dengan MMSE 

dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 

Jakarta? 

2. Adakah hubungan senam otak terhadap fungsi memori diukur 

menggunakan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta? 

3. Adakah perbedaan fungsi memori jangka pendek pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta sebelum dan sesudah senam otak 

diukur menggunakan MMSE dan MoCA-Ina? 

4. Bagaimana Tinjauan Islam tentang hubungan senam otak terhadap fungsi 

memori diukur menggunakan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas diketahui tunjuan penelitian, yaitu : 

 

1.4.1 Tujuan Umum : 

Mengetahui hubungan senam otak terhadap fungsi memori diukur dengan 

MMSE dan MoCA INA pada lansia di panti sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

1 Jakarta. 
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1.4.2 Tujuan Khusus : 

1. Mengetahui distribusi frekuensi fungsi memori jangka pendek diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 

2. Mengetahui perbedaan fungsi memori jangka pendek pada lansia di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta sebelum dan sesudah 

senam otak diukur menggunakan MMSE dan MoCA-Ina. 

3. Mengetahui tinjauan Islam tentang hubungan senam otak terhadap 

fungsi memori diukur menggunakan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia 

di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan 

dan memperdalam pengetahuan pada bidang yang di kaji. 

 

1.5.2 Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

Dakam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian 

selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai hubungan senam otak terhadap fungsi memori pada lansia diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina. 

 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

Dengan diketahuinya hubungan senam otak terhadap fungsi memori 

pada lansia, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk terapi 

nonfarmakologi serta sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

lansia yang memiliki gangguan memori. 


