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ABSTRACT 
This research aims to know the influence of physical activities toward the heart 
endurance, flexibility, balancing and healty the subject of research are the old people 
of Ngudi Waras that doing physical activity rountitinely. 18 man and 12 women also 16 
man and 13 women in an other group that not doing the physical activities. This 
research is analitical observational by using cross sectional approach. Based on date 
analysis and the discussion doing the results are (1) There is no influence between 
physical activities towards the heart endurance p= 0,367 and t statistic = 0.91; (2) 
There is no Influence beetween physical activities to wards balancing p = 0, 180 t 
statistic = 1,36; (3) There is no influence between physical activities towards back 
flexibility p = 0,343; t statistic  = 1,96; (4) There is no influence between physicxal 
activities towards life purlity that was measured by Visual Analog Scale ( VAS) p = 0,271 
and t statistic  = 1,25 (5) There is no influence between physical activity towards the 
pain and unconvenient feeling p = 1000 and z statistic = 0.59 (6) There is no influence 
between physical activity to wards the anxietyAnd depression p = 0,492 with z statistic 
1,42. 
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Latar Belakang  

Usia harapan hidup meningkat dari 54 tahun pada wanita dan 50 tahun pada laki 

– laki ( pada tahun 1980 ) menjadi 61,5 tahun untuk wanita dan 57,5 tahun untuk laki –

laki pada tahun 1985. Pada tahun 1990 mencapai 64,7 tahun untuk wanita dan 61 

tahun untuk laki – laki, sedangkan pada tahun  1995 usia harapan hidup telah 

mencapai 66,7 tahun untuk wanita dan 62,9 tahun untuk laki – laki       ( Depkes RI, 

2003) 

Pada tahun 2000 tercatat sekitar 7,18 % penduduk Indonesia berusia lanjut atau 

14,4 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2010 jumlahnya akan mencapai 9,77 % 

dari jumlah penduduk Indonesia atau 24 juta orang, serta pada tahun 2020 jumlahnya 
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diperkirakan akan mencapai 11,34 % dari seluruh penduduk Indonesia atau 28,8 juta 

orang (Komnas Lansia, 2008). 

Agar sehat pada usia lanjut, pemeliharaan kesehatan harus dimulai sejak dini. 

Maksudnya aktivitas olah raga merupakan kegiatan yang berlangsung rutin dan 

kontinyu hingga usia lanjut (Sukendro, 2007). 

Jenis olah raga yang dianjurkan untuk lansia bukan jenis olah raga prestasi atau 

yang sifatnya kompetitif, namun jenis olah raga aerobik yang memacu kerja jantung 

secara bertahap, seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, senam jantung sehat dan 

lain-lain (Aulia 2008). 

Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran 

tenaga dan energi atau pembakaran kalori (Karim, 2002) Menurut Sharkey, 2003 

bahwa aktivitas fisik memperngaruhi kebugaran. Kebugaran adalah kemampuan tubuh 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental 

yang berlebihan. Kebugaran meliputi daya tahan jantung, paru, kekuatan otot, 

ketahanan otot dan fleksibilitas tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan hari demi hari, 

tahun demi tahun akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. 

Aktivitas yang dilakukan oleh anggota paguyuban Ngudi waras Tohudan kulon 

antara lain : (1) jalan kaki disekitar kampung dengan waktu yang ditetapkan berkisar 45 

sampai 60 menit; (2) Senam sendi dan tulang; (3)  Senam pernapasan. Aktivitas fisik 

tersebut dilakukan setiap minggu pagi dengan cara melakukan jalan kaki pada pekan 

pertama dan pekan ketiga, sedangkan pada pekan kedua mekalukan senam sendi dan 

tulang dan pekan keempat melakukan senam pernapasan. Kelompok posyandu lain 

yang tidak melakukan kegiatan fisik secara terstruktur dalam kegiatan rutin dijadikan 

kelompok kontrol. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Metode penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah menggunakan analitik observasional dengan desain 

studi potong lintang atau cross sectional. Dengan melakukan pengukuran variabel 

hanya dilakukan satu kali pada satu saat yang sama,  maka kemungkinan adanya 

responden yang gagal atau drop out menjadi lebih kecil (Murti, 1997). Waktu 

penelitian  dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2009. Kriteria inklusi penelitian : (1) 

lansia dengan umur > 54 baik pria maupun wanita; (2) minimal dua bulan ikut aktif 

kegiatan aktivitas fisik sepekan sekali bersama secara terus menerus, (3) ambulasi 

mandiri tanpa alat bantu;  (4) kooperatif; (5) bersedia mengikuti pengukuran untuk 

penelitian. Kelompok kontrol juga diberlakukan kriteria inklusi yang sama. Kriteria  

eklusi pada penelitian ini adalah : (1) hipertensi; (2) stroke; (3) ada gangguan pada 

kardiovaskular; (4) nyeri lutut; (5) kondisi umum sakit. Semua responden yang 

memenuhi krteria penelitian menandatangani surat persetujuan untuk mengikuti 

penelitian.  

Deskriptif responden penelitian 

Penelitian ini didapatkan responden penelitian sebanyak 60 orang lansia. 

Responden penelitian ini merupakan anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon 

yang hadir saat pengukuran dan merupakan responden yang memenuhi kriteria inklusi 

dan kriteris eksklusi yang berjumlah 30 orang, dan kelompok posyandu lain berjumlah 

30 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Keseluruhan responden 

penelitian terdiri dari 29 orang perempuan dan 31 orang laki – laki yang berumur mulai 

dari 55 tahun sampai 89  tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah 

ini. 
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Tabel 1.1 Data karakteristik responden penelitian 

Kelompok Posyandu 
Responden 

Karakteristik Responden Aktivitas 
Bersama 

Tanpa 
Aktivitas 
Bersama 

Jumlah 

 
Laki – Laki 

 
16 

 
13 

 
29 

 
Jenis Kelamin 
 Perempuan 14 17 31 
Usia Responden 55 – 60 8 7 15 
 61 – 65 7 7 14 
 66 – 70 6 7 13 
 71 - 75  3 3 6 
 76 – 80 4 4 8 
 81 – 85 1 0 1 
 86 – 90 1 2 3 
Status Perkawinan Kawin 23 20 43 
 Janda 5 7 12 
 Duda 2 3 5 
Riwayat kesehatan Sehat 16 13 29 
 Hipertensi 1 1 2 
 Asma 3 5 8 
 DM 1 2 3 
 Lain – Lain 9 9 18 
Aktivitas diluar  Tidak ada 9 13 22 
 Jalan – jalan 12 10 22 
 Bersepeda 9 7 16 
Pekerjaan Pensiunan ABRI 1 2 3 
 Pensiunan Guru 3 3 6 
 Pensiunan administrasi 9 12 21 
 Wiraswasta 2 1 3 
 Buruh 2 1 3 
 Ibu rumah tangga 13 11 24 

Sumber : Data primer 2010 
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 Untuk masing – masing kelompok responden, hasil pengukuran terhadap daya 

tahan jantung paru, fleksibibilitas punggung, keseimbangan dan kualitas hidup lansia 

dapat dilihat pada tabel 1.2.  

Tabel 1.2 : Data deskriptif hasil pengukuran variabel penelitian masing – masing 
kelompok 

Variabel N Minimum Maksimum Mean SD 
Kelompok 1  
Daya tahan jantung paru 
Fleksibilitas punggung 
Keseimbangan 
Kualitas hidup VAS 
· Dimensi mobilitas 
· Dimensi perawatan diri 
· Dimensi AKS 
· Dimensi rasa sakit & 

tidak nyaman 
· Dimensi cemas dan 

depresi 

 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
 
30 

 

28 
10 
10 
69 
1 
1 
1 

1 
 

2 

 

70 
16 
14 
83 
1 
1 
2 

2 
 

3 

 

53,00 
13,63 
12,03 
76,53 
1 
1 
1,03 

1,93 
 
2,07 
 

 

8,79 
2,04 
0,93 
3,51 
0,00 
0,00 
0,18 

0,25 
 
0,25 

Kelompok 2  
Daya tahan jantung paru 
Fleksibilitas punggung 
Keseimbangan 
Kualitas hidup VAS 
· Dimensi mobilitas 
· Dimensi perawatan diri 
· Dimensi AKS 
· Dimensi rasa sakit & 

tidak nyaman 
· Dimensi cemas dan 

depresi 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
 
30 
 

 
28 
10 
10 
69 
1 
1 
1 
1 
 

2 

 
70 
16 
14 
83 
1 
1 
2 
2 
 

3 

 
50,93 
13,17 
11,67 
75,23 
1 
1 
1,03 
1,93 
 
2,07 

 
8,79 
1,72 
1,16 
4,50 
0,00 
0,00 
0,18 
0,25 
 
0,25 

Sumber : Data primer 2010 
Keterangan  : Kelompok 1 adalah anggota paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon 

dan kelompok 2 anggota posyandu Lansia kelompok kontrol. 
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Analisa deskriptif variabel penelitian 

Variabel penelitian yang diteliti pada penelitian ini meliputi daya tahan jantung 

paru, fleksibibilitas punggung, keseimbangan dan kualitas hidup lansia. Hasil dari 

pengukuran pengumpulan data variabel dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1.3 : Data deskriptif hasil pengukuran variabel penelitian 

Variabel Kelompok n Mean SD Statistik P 

 
Umur 
 
 
 
Tekanan darah 
 
 
 
Tinggi badan 
 
 
 
Berat badan 
 
 
 
Indek masa tubuh 
 

 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa melakukan 
Aktivitas fisik bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa melakukan 
Aktivitas fisik bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa melakukan 
Aktivitas fisik bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa melakukan 
Aktivitas fisik bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa melakukan 
Aktivitas fisik bersama 
 

 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 

 
67,43 
 
67,63 
 
1,47 
 
1,43 
 
155,50 
 
154,63 
 
56,53 
 
56,63 
 
23,43 
 
23,67 
 

 
8,64 
 
9,22 
 
0,51 
 
0,54 
 
7,53 
 
8,10 
 
8,54 
 
8,90 
 
3,48 
 
3,68 
 

 
0,87* 
 
 
 
0,26** 
 
 
 
0,33* 
 
 
 
0,44* 
 
 
 
0,27* 
 
 

 
0,367 
 
 
 
0,797 
 
 
 
0,742 
 
 
 
0,965 
 
 
 
0,790 
 

Sumber : Data primer 2010 
Keterangan 
*)   Uji t 
**) Uji Mann-Whitney 
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Analisis Hasil Penelitian 

 Data – data yang sudah dideskripsikan dalam bentuk distribusi frekuensi di atas, 

selanjutnya dianalisa untuk menilai adakah pengaruh antara variable bebas terhadap 

veriabel terikat. Tabel 4.3 Memaparkan hasil analisa analisa variabel Aktivitas fisik 

sepekan sekali berupa Jalan kaki dan senam terhadap vatiabel daya tahan jantung 

paru, Fleksibilitas punggung, keseimbangan dan kualitas hidup anggota paguyuban 

Ngudi Waras. 

Tabel 4.3 Analisa Hasil Penelitian 

Variabel Kelompok n Mean SD Statistik P 
Daya tahan jantung 
paru 
 
 
Fleksibilitas 
punggung 
 
 
Keseimbangan 
 
 
 
Kualitas hidup VAS 
 
 
 
· Dimensi rasa 

nyeri & tidak 
nyaman 

 
· Dimensi cemas 

dan depresi 
 

Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
bersama 
Melakukan Aktivitas 
fisik bersama 
Tanpa aktivitas fisik 
Aktivitas fisik bersama 

30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 
30 
 

53,00 
 
50,93 
 
13,63 
 
13,17 
 
12,03 
 
11,67 
 
76,53 
 
75,23 
 
1,93 
 
1,97 
 
2,00 
 
2,07 
 

8,79 
 
8,80 
 
2,04 
 
1,72 
 
0,93 
 
1,16 
 
3,51 
 
4,50 
 
0,25 
 
0,18 
 
0,25 
 
0,00 

0,91* 
 
 
 
0,96 * 
 
 
 
1,36* 
 
 
 
1,25* 
 
 
 
0,59** 
 
 
 
1,42** 
 

0,367 
 
 
 
0,343 
 
 
 
0,180 
 
 
 
0,217 
 
 
 
1,00 
 
 
 
0,492 
 
 

Sumber : Data primer 2010 
Keterangan : *) Uji t;  **) Uji Mann-Whitney 
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Pembahasan 
Daya Tahan Jantung Paru. 

Pengukuran daya tahun jantung paru pada 30 orang anggota Paguyuban Ngudi 

Waras Tohudan Kulon yang  melakukan aktivitas fisik bersama sepekan sekali dan 30  

orang anggota Posyandu kelompok kontrol menggunakan Harvard Step ups Test.  

 Analisa statistik dengan menggunakan uji Indipendent t test  didapatkan hasil : 

(1) Nilai mean daya tahan jantung paru yang melakukan aktivitas fisik bersama sepekan 

sekali 53,00 dan SD 8,80; (2) Mean kelompok kontrol : 53,00 dan SD 8,80; ( 3 ) Hasil 

perhitungan Statistik diperoleh nilai P=0,367 dan statistik t = 0,91. Temuan penelitian 

ini tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik lansia sepekan sekali terhadap daya tahan 

jantung paru. 

Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya daya tahan jantung paru pada 

anggota Paguyuban Ngudi Waras Desa Tohudan Kulon adalah (1) saat melakukan jalan 

kaki, mereka tidak mengikuti takaran latihan yang tepat, yaitu mencapai zona latihan 

(60-80% denyut nadi maksimum), (2) saat melakukan senam, mereka tidak 

menggerakkan anggota tubuhnya secara serius (asal bergerak), (3) saat melakukan 

Harvard step up test, frekuensi naik turun bangku Harvard kurang maksimum atau 

standar yang dipakai pada rumus ini merupakan standar dari luar negri dimana orang 

barat dominan lebih memiliki kapasitas kerja dan tinggi badan lebih dibandingkan 

orang Indonesia. 

Pada waktu menentukan progaram latihan harus memperhatikan empat faktor, 

yaitu: intensitas latihan (60-80% denyut nadi maksimal), frekuensi latihan (3-5 kali 

perminggu), lama dan macam latihannya (Sumosarjono,1986). 

Istirahat yang cukup dapat mengembalikan tenaga yang telah terpakai setelah 

melakukan aktivitas, hal ini disebabkan  oleh pemakaian tenaga atau aktivitas yang 

bersangkutan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang itu tinggal dalam waktu lama, 

dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta sosial, mulai dari lingkungan 

perumahan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini dapat dimulai dengan 

menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Fleksibilitas punggung 

 Pengukuran fleksibilitas punggung dilakukan dengan Sit and reach Test pada 30 

orang anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon yang  melakukan aktivitas fisik 

bersama sepekan sekali dan 30  orang anggota posyandu kelompok kontrol. 

 Analisa statistik menggunakan uji Indipendent t test  didapatkan hasil : (1) Nilai 

mean fleksibilitas punggung yang melakukan aktivitas fisik sekali sepekan 13,63 dan SD 

2,04; (2) Mean kelompok kontrol 13,37 dan SD 1,72; ( 3 ) Hasil perhitungan Statistik 

diperoleh nilai P=0,343 dan nilai statistik t = 0,96; Temuan penelitian ini tidak ada 

pengaruh antara aktivitas fisik sepekan sekali pada lansia terhadap fleksibilitas 

punggung. 

 Kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat 

melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian 

(Giriwijoyo,1992). Faktor yang paling besar pengaruhnya pada kelenturan adalah 

kemampuan otot-otot di sekitar persendian untuk merenggang secara optimal. Untuk 

meningkatkan kelenturan diperlakukan latihan-latihan peregangan secara teratur, 

sehingga tercapai kemampuan otot untuk bergerak pada daerah yang lebih baik (Brick, 

2002). 

 Hal ini dikarenakan pada olahraga senam osteoporosis dan senam pernapasan 

terdapat gerakan peregangan atau stretching yang merupakan komponen penting dari 

program latihan pada lansia (Darmojo dan Martono, 2000). Meskipun secara statistik 

tidak menunjukkan adanya pengaruh aktivitas fisik sepekan sekali terhadap fleksibilitas 

punggung, namun apabila dilihat hasil pengukuran, responden menunjukkan tingkat 
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fleksibilitas yang baik. Hal ini dikarenakan mereka semua masih aktif melakukan 

aktivitas fisik dalam kehidupan sehari – hari. 

Keseimbangan  

 Pengukuran keseimbangan  pada 30 orang anggota Paguyuban Ngudi Waras 

Tohudan Kulon yang  melakukan aktivitas fisik bersama sepekan sekali dan 30  orang 

kelompok kontrol dilakukan dengan menggunakan Time and go up Test ( TuG Test ). 

 Analisa statistik menggunakan dengan menggunakan uji Indipendent t test  

didapatkan hasil : (1) Nilai mean keseimbangan untuk anggota Paguyuban Ngudi Waras 

Tohudan Kulon 12,03 dan SD 0,93; (2) Nilai mean kelompok kontrol 11,67 dan SD 1,16; 

(3) Hasil perhitungan Statistik diperoleh nilai P=0,180 dan nilai statistik  t = 1,36.  

Temuan penelitian ini tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik lansia sepekan sekali 

terhadap keseimbangan.  

 Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif  untuk 

mengontrol pusat massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of gravity) 

terhadap bidang tumpu (base of support). 

 Keseimbangan melibatkan  berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan di 

dukung oleh sistem muskuloskleletal dan bidang tumpu. Kemampuan untuk 

menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan membuat manusia mampu 

untuk beraktivitas secara efektif dan efisien.  

 Keseimbangan terbagi atas dua kelompok, yaitu keseimbangan statis : 

kemampuan tubuh untuk menjaga kesetimbangan pada posisi tetap (sewaktu berdiri 

dengan satu kaki, berdiri diatas papan keseimbangan); keseimbangan dinamis adalah 

kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. 

 Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi/interaksi 

sistem sensorik (vestibular, visual, dan somatosensorik termasuk proprioceptor) dan 

muskuloskeletal (otot, sendi, dan jar lunak lain) yang dimodifikasi/diatur dalam otak 

(kontrol motorik, sensorik, basal ganglia, cerebellum, area asosiasi) sebagai respon 
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terhadap perubahan kondisi internal kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaruh obat dan 

pengalaman terdahulu. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Cook pada tahun 2000 dengan n 14 lansia 

dengan rentang umur 65 – 85 tahun dan 15 orang lansia dengan rentang umur  76 – 95 

tahun menunjukkan bahwa TuG Test mempunyai sensivitas 87% dan specifitas 87% 

dalam memperkirakan kejadian jatuh kedepan. 

 Penelitian lain melaporkan bahwa TuG Test mempunyai reliabilitas test and 

retest sebesar 0,95 – 097 ( Steffen, 2002). Oleh karena itu alat ukur ini handal dalam 

mengukur keseimbangan dan implikasinya dapat dipergunakan untuk memprediksi 

terjadinya jatuh pada lansia. 

Kualitas hidup 

 Kualitas hidup diukur dengan kuesioner kualitas hidup bidang kesehatan 5 

dimensi (EuroQol – 5 Dimenstions Questionnaire). Kuesioner ini terdiri dari 2 jenis yaitu 

penilaian responden berdasarkan pertanyaan yang diajukan dengan 5 dimensi yaitu 

dimensi (1) Dimensi mobilitas; (2) Dimensi perawatan diri; (3) Dimensi aktivitas sehari – 

hari; (4) Dimensi rasa nyeri dan tidak nyaman; dan ( 5) Dimensi kecemasan dan depresi. 

 Dimensi mobilitas, dimensi perawatan diri dan dimensi aktivitas sehari – hari 

tidak bisa dianalisa, mengingat 100% seluruh responden pada penelitian ini tidak ada 

gangguan. Dimensi rasa nyeri dan tidak nyaman serta  dimensi kecemasan dan depresi 

bisa dianalisa karena ada variasi jawaban dari responden. 

 Bagian kedua pada kuesioner kualitas hidup adalah penilaian secara 

keseluruhan dari kualitas hidupnya dengan mengisi blangko Visual Analog Scale ( VAS ). 

Variabel kualitas hidup lansia yang dianalisa adalah VAS, dimensi rasa nyeri dan tidak 

nyaman serta dimensi kecemasan dan depresi. 

 Pengukuran kualitas hidup  pada 30 orang anggota Paguyuban Ngudi Waras 

Tohudan Kulon yang  melakukan aktivitas fisik bersama sepekan sekali dan 30  orang 
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anggota Posyandu lansia Melati Senden Tohudan dilakukan pengukuran menggunakan 

EuroQol – 5 Dimenstions Questionnaire dan VAS.  

 Analisa statistik menggunakan uji Indipendent t test  untuk VAS didapatkan hasil 

: (1) Nilai mean kualitas hidup untuk anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon : 

76,53 dan SD 3,51; (2) Nilai mean kualitas hidup anggota kelompok kontrol  75,23 dan 

SD 4,50; ( 3 ) Hasil perhitungan Statistik diperoleh nilai P=0,217 dan perhitungan 

statistik t  = 1,21; Temuan penelitian ini tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik lansia 

sepekan sekali dengan kualitas hidup lansia dengan VAS.  

 Analisis dimensi rasa nyeri dan tidak nyaman  dengan menggunakan uji Mann-

Whyitnwy. Hasil perhitungan pada dimensi ini didapatkan hasil : (1) Nilai mean rasa 

nyeri dan tidak nyaman untuk anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon 1,97 

dan SD 0,18; (2) Nilai mean rasa nyeri dan tidak nyaman untuk kontrol 1,93 dan SD 

0,25; ( 3 ) Hasil perhitungan Statistik diperoleh nilai P=1,000 dan nilai statistik z = 0,59. 

Oleh karena itu Temuan penelitian ini tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik lansia 

sepekan sekali dengan kualitas hidup pada dimensi rasa nyeri dan tidak nyaman. 

 Analisis dimensi rasa cemas dan depresi  dengan menggunakan uji Mann-

Whyitnwy. Hasil perhitungan pada dimensi rasa cemas dan depresi didapatkan hasil : 

(1) Nilai mean cemas dan depresi untuk anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan 

Kulon 2,00 dan SD 0,00; (2) Nilai mean cemas dan depresi untuk kelompok kontrol 2,07 

dan SD 0,25; ( 3 ) Hasil perhitungan Statistik diperoleh nilai P=0,492 dan nilai statistik z 

= 1,42. Oleh karena itu Temuan penelitian ini tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik 

lansia sepekan sekali dengan kualitas hidup pada dimensi cemas dan depresi. 

 Menurut Zhan,1992 menyebutkan bahwa makna kualitas hidup muncul dari 

tawar menawar antara indivdu dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh latar 

belakang pribadi, kesehatan, situasi sosial, budaya dan usia. 

 Dan mengidentifikasikan masalah kesehatan yang dialami responden, beberapa 

lansia memiliki masalah kesehatan, seperti asma, DM dan penyakit lainnya. Ini dapat di 
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jelaskanbahwa masalah kesehatan yang dialami berkontribusi terhadap pembentukan 

persepsi terhadap kesehatan secara umum. 

 Segala potensi yang dimiliki lansia bisa dijaga, dipelihara, dirawat dan 

dipertahankan, bahkan di aktualisasikan untuk mencapai kualitas hidup lansia yang 

optimal, sehingga memungkinkan lansia bisa menikmati masa tuanya dengan penuh 

makna, membahagiakan, berguna dan berkualitas. Aktivitas fisik, misalnya olah raga 

yang dilakukan secara rutin dan teratur akan sangat membantu kebugaran dan 

menjaga kemampuan psikomotorik lansia. 

 Ada beberapa faktor dalam rangka pencapaian lansia yang berkualitas, yaitu: 

faktor dari lansia sendiri berupa penerimaan lansia terhadap masa tuanya, faktor dari 

lingkungan berupa perlakuan lingkungan, faktor masa lalu, masakini dan tujuan hidup 

di masa depan (Syamsuddin, 2008). 

Uji koreasi antar variabel dependen 

 Uji korelasi variabel dependen  yaitu daya tahan jantung paru, fleksibilitas 

punggung, keseimbangan dan kualitas hidup anggota paguyuban Ngudi Waras Tohudan 

Kulon didapatkan hasil sebagai berikut : (1). Korelasi antara Aktivitas fisik dengan daya 

tahan jantung paru  r = 0,12. (2). Korelasi antara Aktivitas fisik dengan fleksibilitas 

punggung r = 0,13 (3). Korelasi antara Aktivitas fisik dengan keseimbangan r = 0,18 dan 

(4 ). Korelasi antara Aktivitas fisik dengan kualitas hidup r = 0,16. 

Berdasarkan analisis korelasi tersebut dinyatakan bahwa pengaruh aktivitas 

fisik sepekan sekali terhadap variabel penelitian dinyatakan sangat rendah. Hal itu juga 

sesuai dengan hasil analis pengaruh yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

antara ativitas fisik sepekan sekali dengan daya tahan jantung paru, fleksibilitas 

punggung, keseimbangan dan kualitas hidup. 

Keterbatasan Penelitian 

 Ada beberapa kelemahan. Hasil wawancara dan temuan di penelitian ini maka 

kelemahan tersebut adalah : (1) Peneliti tidak tahu riwayat daya tahan jantung dan 
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parunya semenjak usia 40 tahun. Mengingat mulai usia tersebut terjadi penurunan 

kapasitas kerja jantung dan paru; (2) Kebiasaan sehari – hari yang dapat 

mempengaruhi hasil seperti merokok, konsumsi minuman beralkohol juga tidak 

terekam dengan baik, sehingga faktor – faktor perancu tidak bisa dikendalikan; (3) 

Peneliti tidak dapat mengontrol aktivitas yang dilakukan diluar paguyuban. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa pada kedua kelompok, mereka juga melakukan 

aktivitas oleh raga diluar paguyuban seperti bersepeda, jalan – jalan dan bertani. Hal 

itu dimungkinkan menjadikan kedua kelompok setelah diukur tidak menunjukkan 

perbedaan.  

Kesimpulan dan saran  

 Meskipun tidak ada pengaruh aktivitas fisik sepekan yang dilakukan kelompok 

Paguyuban Ngudi Waras Tohudan Kulon terhadap daya tahan jantung paaru, 

fleksibilitas punggung, keseimbangan dan kualitas hidup, namun kalau dilihat hasilnya 

kedua kelompok tersebut berada dalam fleksibilitas yang baik, keseimbangan yang baik 

mengingat nilai mean 12,03 detik untuk anggota Paguyuban Ngudi Waras Tohudan 

Kulon dan 11,67 detik dan kualitas hidup pada range yang baik. Namun demikian 

karena pada kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan mean yang berbeda 

menyebabkan uji statistik tidak bermakna. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

dengan mengendalikan faktor perancu dan jumlah responden yang banyak serta 

dilakukan di tempat – tempat panti wreda, supaya aktivitas fisik anggotanya dapat 

dikendalikan. 
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