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ABSTRAK 

 

Proses menua merupakan proses alamiah yang akan dialami setiap orang pada 

semua alat tubuh (fisik), psikis maupun sosial. Penuaan disebabkan oleh faktor eksogen 

dan endogen. Keadaan menua cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan 

secara umum. 

Lansia dengan segala keterbatasan kondisinya perlu diupayakan untuk 

memaksimalkan kemampuan dirinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari agar tidak 

ketergantungan pada orang lain (anggota keluarga) 

Upaya untuk memaksimalkan kemampuan diri pada lansia adalah yang pertama 

secara fisik yang terdiri dari latihan-latihan fisik pada lansia seperti antara lain : latihan 

duduk bersandar dikursi, latihan jongkok dan berdiri, latihan bangun dari tempat tidur, 

berjalan mengelilingi halaman ruma. 

Kedua, secara psikid yaitu : penghargaan, kepercayaan, perhatian, kesempatan serta 

prioritas. 

Kata kunci : Menua, Pemberdayaan Lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Ripen process is natural process who will be have been a round by everybodyto 

all function of ody (physical), Psychological and social. Aging is caused by exogenous 

and endogen factor, aging condition apt to potentially create healthy problem. 

Adventage in gears with all limited condition need to efortrs for maximise selt 

ability to carry out the daily, so is not depent to other people (the family). 

The eforts ti maximise selt ability to advetage in years is first by physical 

include of basic training physical to adventage in years like, sit training lean on the 

chair, squart ang standing training, training to get up from the bed, drow round much on 

the backyard. 

Second by psychological is give reword, believe, attention, change and priority. 

Keyword : agung, the power, adventage in yeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MEMAKSIMALKAN PEMBERDAYAAN DIRI PADA LANSIA 

 

A. PENGERTIAN LANJUT USIA 

Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang 

dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Pada usia 

lanjut akan terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh.  

lanjut Usia merupakan suatu yang fisiologis, yang akan dialami oleh setiap orang. 

Batasan orang dikatakan lanjut usia berdasarkan UU No 13 tahun 1998 adalah 60 

tahun. 

Lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas (Hardywinoto 

dan Setiabudhi, 1999;8). Penggolongan lansia menurut Depkes dikutip dari Azis 

(1994) menjadi tiga kelompok yakni : 

a) Kelompok lansia dini (55 – 64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki 

lansia. 

b) Kelompok lansia (65 tahun ke atas). 

c) Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. 

 

B. PROSES DEGENERATIF PADA LANSIA 

Penuaan dapat terjadi secara fisiologis dan patologis.Bila seseorang 

mengalami penuaan fisologis,di harapkan mereka tua dalam keadaan sehat.Penuaan 

itu sesuai dengan kronologis usia ( penuaan Primer ),di pengaruhi oleh faktor 

endogen,perubahan di mulai dari sel-jaringan-organ-sistem organ. 

Bila penuaan banyak disebabkan oleh faktor eksogen yaitu lingkungan,sosial 

budaya,gaya hidup disebut penuaan sekunder.Penuaan itu tidak seseuai dengan 

kronologis usia dan patologis.Faktor eksogen juga dapat mempengaruhi faktor 

endogen sehingga dikenal dengan faktor risiko.Faktor resiko tersebut yang 

menyebabkan terjadianya penuaan patologis. 

Penuaan sekunder yaitu ketidak mampuan yang disebabkan oleh oleh trauma 

atau sakit kronis ,mungkin pula terjadi perubahan degeneratif karena stres yang 

dialami oleh individu.Stress itu dapat mempercepat penuaan dalam waktu 

tertentu.Degenerasi akan bertambah apabila ada penyakit fisik yang berinteraksi 

dengan lansia. 

Seperti masalah kesehatan pada umumnya,beberapa penyakit degeneratif 

menjadi ancaman bagi lansia terutama di perkotaan. Yang paling sering menyerang 

adalah hipertensi,diabetes melitus serta penyakit tulang dan otot. 

Kecenderungan ini muncul karena adanya pola makan dan pola hidup yang 

tidak sehat saat usia muda dan produktif. Karena itu general check up  harus 

dilakukan setidaknya setahun sekali,untuk mendeteksi awal penyakit,terutama yang 

menyangkut kolesterol serta gula darah. 

 

C. INDIVIDU SEBAGAI LANSIA  



  

       Proses menua (aging ) adalah prose salami yang disertai dengan adanya 

kondisi fisik, psikologi maupun social yang saling berinteraks satu sama lain. 

Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum  

maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Pada umumnya setelah orang 

memasuki lansia, maka ia mengalami penurunan fungsi kogniti, psikomotorik.  

Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pengertian, pemahaman, perhatian 

dan lain – lain, sehingga menyebabkan reaksi dan prilaku lansia menjadi semakin 

lambat.  

Sehingga fungsi mpsikomotorik meliputi hal – hal yang berhubungan dengan 

dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi, yang berakibat bahwa 

lansia menjadikurang cekatan.   

 

D. KONDISI PSIKIS INDIVIDU SETENGAH BAYA  

Hampir semua wanita usia klimakteris mengalami dalam tempo relative pendek  

Dan relative panjang suasana hati depresi dan melankolis. 

Sebab utamanya : 

1. Karena ingin mengingkari dan memprotes proses biologis mengarah pada 

ketuaan . 

2. Ia terlampau melebihi keadan dirinya, serta terlalu menganggap dramatis proses 

ketuaan. 

3. Kemunduran jasmaniah itu dirasakan sebagai kemungkinan dan mendekatnya 

kematian, juga se bagai tidak ada gunanya lagi untuk terus hidup. 

4. Hidupnya kini dianggap tidak mengandung harapan, penuh kepedihan dan 

pribadinya dilupakan oleh semua orang.  

Banyak rasa depresi pada usia menjelang tua ini memang berkaitan dengan 

kepahitan dan kepedihan  hati. Tidak jarang wanita tadi juga dijangkiti kecemasan – 

kecemasan hipokondris atau kemurungan yang patologis. 

Adanya yang dahulu dianggap sebagai sumber kehidupan, kini dalam ketakutannya 

yang hopokondris tampak sebagai sumber kematian. Dengan sendirinya kondisi 

psikis wanita setengah umur ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

sosialnya dimassa lampau. Sebenarnya reaksi psikis wanita pada usia klimateris itu 

sangat tergantung pada pandangan hidup dan terhadap eksistensi diri sendiri 

 

E. PENGARUH PROSES DEGENERATIF PADA KEMAMPUAN FISIK DAN 

PSIKIS PADA LANSIA 

1. Sistem muskuloskeletal 

a.   Jaringan penghubung ( kolagen dan elastin ).Kolagen sebagai protein 

pendukung utama pada kulit,tendon,tulang,kartilogen.Setelah kolagen 

mencapai puncak fungsi atau daya mekaniknya karena penuaan,tensile 

strength dan kekuatan dari kolagen mulai menurun.Perubahan pada kolagen itu 

merupakan penyebab turunnya fleksibilitas pada lansia, sehingga 



  

menimbulkan dampak berupa nyeri, penurunan kemampuan untuk 

menentukan kekuatan otot ,kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, jongkok 

dan berjalan , dan hambatan dalam aktivitas sehari – hari.Upaya fisioterapi 

untuk mengurangi dampak tersebut adalah memberikan latihan untuk menjaga 

mobilitas fisik. 

b. Kartilogen.Jaringan kartilogen pada persendian menjadi lunak dan mengalami 

granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata.Perubahan tersebut 

sering terjadi pada sendi besar penumpu berat badan.Akibat perubahan itu 

sendi mudah mengalami peradangan, kekakuan, nyeri, keterbatasan gerak, dan 

terganggunya aktivitas sehari-hari.Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, 

dapat diberikan teknik perlindungan sendi. 

c. Tulang.Berkurangnya kepadatan tulang ,setelah di observasi adalah bagian 

penuaan fisiologis Trabekula longitudinal menjadi tipis dan trabekula 

tranversal terabsorbsi kembali.Sebagai akibat perubahan tersebut ,jumlah 

tulang spongiosa berkurang dan tulang kompakta menjadi tipis.Perubahan lain 

yang terjadi adalah penurunan estrogen sehingga produksi osteoklas tidak 

terkendali,penurunan penyerapan kalsium di usus,tulang 

keropos,Berkurangnya jaringan dan ukuran tulang secara keseluruhan 

menyebabkan kekuatan dan kekakuan tulang menurun.Dampak berkurangnya 

kepadatan akan mengakibatkan osteoporosis. 

d.  Otot, Perubahan struktur otot pada proses penuaan sangat bervariasi, penurunan 

jumlah dan ukuran serabut otot,peningkatan jaringan penghubung,dan jaringan 

lemak pada otot mengakibatkan efek negatif.Dampak perubahan morfologis 

otot adalah penurunan kekuatan , flekibilitas otot. 

e.  Sendi, Pada lansia jaringan ikat pada sekitar sendi seperti tendon ligamen dan 

fasia mengalami penurunan elastisitas .Sendi kehilangan fleksibilitasnya 

sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi. 

 

2.  Sistem Saraf 

Lansia mengalami penurunan sistem koordinasi dan kemampuan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari.Penuaan menyebabkan penurunan persepsi 

sensorik dan respon motorik pada susunan saraf pusat  dan penurunan reseptor 

proprioseptif.Hal ini terjadikarena susunan saraf pusat pada lansia mengalami 

perubahan morfologis dan biokimia. Berat otak lansia berkurang berkaitan dengan 

berkurangnya kandungan protein dan lemak pada otak sehingga otak menjadi 

lebih ringan Akson,dendrit dan badan sel saraf banyak mengalami kematian 

,sedangkan yang hidup mengalami perubahan. 

3. Sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi 

a.   Sistem kardiovaskuler 

Massa jantung bertambah,ventrikel kiri mengalami hipertrofi dan kemampuan 

peregangan jantung berkurang.Terjadi perubahan fungsional berupa kenaikan 

tatanan vaskuler sehingga menyebabkan peningkatan tekanan sistol dan 

penurunan perfusi jaringan. 

b.  Sistem respirasi 



  

Pada penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru,kapasitas total paru tetap 

,tetapi volume cadangan paru bertambah.Perubahan pada otot,kartilago,sendi 

toraks mengakibatkan gerak pernapasan terganggu dan kemampuan 

pergerakan toraks berkurang. 

 

 

 

4.  Sistem indra 

a. Sistem penglihatan erat kaitannya dengan presbiopi.Lensa kehilangan 

elastisitas dan kaku.Ketajaman penglihatan dan daya akomodasi dari jarak 

jauh atau dekat berkurang. 

b. Gangguan pada pendengaran 

Pada lansia umumnya diakibatkan kongulasi cairan yang terjadi selama otitis 

media atau tumor.Telinga terasa perih dan kehilangan daya pendengaran. 

c. Pengecapan. 

 Penurunan kemampuan mengecap. 

d. Penghidu 

    Degenerasi sel sensorik mucosa hidung,sehingga terjadi penurunan 

sensitivitas nilai ambang  terhadap bau. 

e. Peraba 

 Penuruna kecepatan hantaran saraf sehingga penurunan respon terhadap 

rangsangan táctil,penyimpangan persepsi nyeri. 

4. Sistem integumen 

Pada lansia kulit mengalami Atrofi,kendur,tidak elastis,kering dan keriput.Yang 

berhubungan dengan penurunan kolagen dan elastin. 

 

 

 

 

F. UPAYA MEMAKSIMALKAN KEMAMPUAN DIRI PADA LANSIA 

1. Secara Fisik 

Dalam usia lanjut,faktor kesehatan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. 

Apalagi karena faktor usia,organ-organ tubuh mulai berkurang fungsinya. Sehingga 

cara hidup yang sehat akan sangat menentukan kelangsungan hidup seorang lansia. 

Kebersihan diri,gizi yang baik dan mencukupi,serta olahraga yang teratur menjadi 

kata kunci dalam menjaga kesehatan lansia.Untuk olahraga yang pas bagi lansia 

adalah jalan sehat,jogging serta berkebun. Untuk jogging sebaiknya menggunakan 

alas yang empuk dan lunak,seperti keset atau rumput.Berkebun juga termasuk 

olahraga,karena juga menggerakkan badan. 



  

Olahraga tidak perlu setiap hari cukup 4-5 kali seminggu. Dengan durasi setiap 

berolah raga paling banyak 60-80% dari denyut nadi maksimal. Misalnya seorang 

berumur 50 tahun,maka saat denyut nadinya mencapai 136 per menit olah raga 

harus dihentikan. Rumus untuk mengetahuinya, 220 - umur (50 tahun) akan muncul 

angka 170 permenit. sehingga saat olahraga denyut nadi maksimal hanya 80% dari 

170, yaitu 136 per menit. 

Adapun latihan fisik untuk lansia adalah : 

1. Latihan duduk bersandar di kursi sambil menggerakkan ekstermitas atas kiri  dan 

kanan,ekstremitas bawah kiri dan kanan. 

2. Latihan berjiongkok dan berdiri 

3. Latihan bangun dari tempat tidur 

4. Latihan sikap duduk,jongkok dan berdiri. 

5. Latihan mengangkat beban mulai jongkok, membungkuk dan berdiri. 

6. Melakukan hobi 

7. Berjalan mengelilingi halaman rumah 

8. Kegiatan mandiri sehari-hari seperti mandi sendiri, bercukur, makan dan mandi   

sendiri. 

9. Berikan kamar yang nyaman dan jaga privacynya ( atur posisi lemari ,meja,karpet 

yang tidak mengganggu mobilitasnya, lampu tidur sesuai dengan selera dan jarak 

pandangnya) 

10. buatkan kamar mandi yang memiliki gagang di dinding kamar mandi dengan 

kloset duduk 

Kebutuhan seksual pada lansia 

Walau bertambahnya usia namun kebutuhan seksual juga penting namun di 

sesuiakan dengan perubahan perubahan yang terjadi terkait dengan usia. 

Pada laki-laki perubahan yang terjadi meliputi: 

- kelenjar penis tampak menurun 

- Tingkat orgasme menurun atau hilang 

- Ukuran testis tidak bertambah,e3levasinya lambat dan cenderung menurun 

- Terjadi penurunan sekresi testosteron 

- kontrol ejakulasi meningkat 

pada wanita : 

 - Lubrikasi vagina memerlukan waktu yang lama 

 - dinding vagina menjadi tipis dan mudah iritasi 

 - Sekresi vagina berkurang keasamanya 

 - Fase orgasme lebih pendek 

 - fase resolusi muncul lebih cepat 

Seksualitas pada lansia harus di arahkan kearah yang benar sesuai perubahan 

yang terjadi, mulai dari sikap danposisi hubungan seksual. 



  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 90% gangguan seksual di 

sebabkan oleh faktor psikologis ( psikoseksual). aktivita seksual mungkin terbatas 

karena ketidakmampuan spesifik,terapi dorongna seksual,ekspresi cinta dan 

perhatian tidak mengalami penurunan yang sama. Mengembangkan kepercayaan 

diri dan membentuk ekspresi seksual yang baru dapat banyak membantu lansia yang 

mengalami ketidakmampuan seeksual.  

2. Secara Psikis 

A. Beri Penghargaan dengan cara: 

- Libatkan setiap kegiatan di dalam rumah tangga sesuai dengan kamampuanya ( 

menyulam, menambal baju cucu yang robek, 

- Libatkan di dalam pengambilan keputusan keluarga ( Menanyakan terlebuh 

dahulu padanya solusi dari masalah yang sedang di hadapai oleh keluarga) 

- Sekali –sekali beri kesempatan untuk memimnpin rapat dan mengambil 

keputusan dalam keluarga 

- beri kesempatan untuk berbuat dan berkorban untuk keluarga dan orang lain ( 

ingin membantu keuangan keluarga misalnya menambah uang saku cucu 

dengan uang tabunganya sendiri) 

- Berikan pujian, bila telah sukses melakukan kegiatan atau misi 

- selalu permisisi dan minta ijin saat mau pulang dan keluar rumah 

B. beri kepercayaan dengan cara 

- beri kesempatan untuk dapat membina hubungan dan berinteraksi dengan 

dunia luaar ( Beri kepercayaan dan jangan mengekang kebebasanya dalam 

berhubungan dengan orang lain,misalnya dengan berkunjung pada tetangga, 

ajak sama sama berbelanja ke mall dengan cucunya dan beri kesempatan untuk 

mengambil dan membeli barang sesuai keinginanya sendiri) 

C. beri kesempatan dengan cara 

- beri kesemptan untuk mengatur menu keluarga ( beri kesempata padanya untuk 

membuatkan menu putranya sesuai dengan hobi atau kesukaan putranya pada 

saat masih kecil pada saat dalam asuhanya) 

- beri kesempatan untuk membantu mengatur keuangan keluarga  

- Beri kesempatan di dalam pengambilan keputusan kelanjutan masa depan 

keluarga ( jurusan yang akan di pilh cucunya yang akan sekolah ke luar 

daerah, kesempatan di mintai pendapat jodoh untuk cucunya. 

D. berikan Prioritas dengan cara 

- dahulukan semua kepentinganya sepanjang tidak terlalu mengganggu stabilitas 

rumah tangga. 

E. beri Perhatian, dengan cara 

-  berikan hadiah kecil atau suprise pada saat hari ulang tahun dengan hadiah 

berupa baju, celana atau kecupan sayang di pipi. 

- selalu permisisi dan minta ijin saat mau pulang dan keluar rumah 



  

- Selalu melakukan kontak dengan menelepon saat kita keluar rumah misalnya 

dengan menanyakan apakah sudah makan/belum,sudah minum 

obat/belum,sudah tidur/belum atau bagaimana keadaan nya hari ini. 

- secara gantian dan secara tidak resmi seluruh nggota keluarga membuat Jadwal 

untuk memnemaninya pada saat akan tidur, menjadi temanya bercerita 

sebelum tidur, melakukan pijatan ringan pada kaki dan punggung. 

- Menanyakan makanan kesukaanya, tempata makanan kesukaanya. 

  Pada semua keluarga yang memiliki lansia untuk dapat memahami penurunan 

kemampuan pada lansia, baik penurunan kemampuannya secara 

fisik,emosional, ekonomi,social maupun spiritual. Kita memahami  dan 

menyikapi lansia secara hati –hati dan bijaksana dengan melihat sisi 

penurunannya yang menonjol atau skala prioritas sehingga kita bisa membantu 

untuk memenuhi semua kebutuhannya, dan jenis bantuan yang bisa kita 

berikan bisa secara keseluruhan,setengah atau hanya kita arahkan atau kita beri 

masukkan.komunikasi dengan suara yang di fokuskan dengan mimic yang 

menunjang komunikasi verbal kita, dengan sentuhan, dengan tatapan mata,itu 

juga merupakan salah satu yang bisa kita terapkan untuk membantu kelancaran 

hubungan kita dengan lansia. Sedangkan secara social, kita jangan membatasi 

hubungan sosialnya dengan teman sebayanya atau bahkan dengan komunitas 

kita atau anak-anak kita. Dan secara ekonomi, secara berkala kita tanyakan 

kebutuhan keuangannya. 

 

KESIMPULAN 

Dengan memaksimalkan kemampuan fisik dan psichis,social dan ekonomi  pada lansia 

dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki lansia dapat melatih dan 

membiasakan kemampuan kemampuan yang di miliki lansia, walaupun dalam keadaan 

serba terjadi penurunan dan fungsi fisik motorik maupun sensorik termasuk kemampuan 

gerak,kemampaun,mengingat, kemampuan otak ( proses degeneratif),namun dengan 

latihan dan pemberdayaan itu dapat meminimalkan resiko/efek degeneratif pada lansia. 

 

 


