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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

selanjutnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil tes kebugaran jasmani menunjukan bahwa terdapat 3 orang 

yang mendapatkan hasil kebugaran jasmani berkategori tinggi atau 

sekitar 14,28%, 16 orang yang mendapatkan hasil kebugaran jasmani 

sedang atau sekitar 76,20%, dan 2 orang yang mendapatkan hasil 

kebugaran jasmani yang berkategori rendah atau sekitar 9,52. Dari 

beberapa item tes kebugaran jasmani hasil yang terendah adalah dari 

unsur fleksibilitas atau Chair Sit and Reach Test dan Back Scratch Test, 

kedua tes tersebut mendapatkan rata-rata hasil tes berkategori kurang. 

2. Dari hasil aktivitas fisik ada beberapa responden yang terlibat dalam 

penelitian ini rata-rata aktivitas fisik yang dilakukan adalah senam 

lansia, membuat kerajinan tangan, bimbingan rohani Kristen dan 

pembinaan mental Spirtual Islam, bernyanyi, kerja bakti lingkungan 

panti (bersih-bersih kamar sendiri), dll. Aktivitas fisik tersebut 

merupakan beberapa kegiatan rutin yang diberikan oleh pihak Panti 

Wredha Budhi Dharma, disisi lain ada juga beberapa lansia yang sering 

melakukan aktivitas sendiri diluar kegiatan yang diberikan oleh pihak 

panti, seperti jalan kaki di pagi hari, berjemur, mendorong roda, 

berbelanja ke mini market dengan jalan kaki, dll. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik dan hasil tes 

kebugaran jasmani diantaranya adalah latarbelakang lansia bisa berada 

di Panti Wredha tersebut, jenis kegiatan, jenis kelamin, dan pengaruh 

lingkungan sosial. Faktor yang paling menajdi sorotan utama yaitu dari 

latarbelakangnya, ternyata dengan latarbelakang tersebut  berdampak 

terhadap tingkat motivasi lansia untuk berkegiatan di panti. Lansia yang 

memilih untuk tinggal di Panti wredha Budhi Dharma atas 

keinginannya sendiri cenderung lebih aktif dan hasil tes kebugaran 

jasmani nya pun mendapatkan berkategori tinggi, sementara sebaliknya 

lansia yang tinggal di Panti Wredha Budhi Dharma dibawa oleh pihak 

keluarganya menjadi cenderung pasif dan mendapatkan hasil tes 

kebugaran jasmani berkategori kurang sehingga aktivitas fisiknya juga 

lebih rendah. Sehingga dengan demikian latarbelakang lansia menjadi 

salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas fisik yang dilakukan 

sehari-hari lansia di Panti Wredha Budhi Dharma dan secara tidak 

langsung hal itu akan berdampak pada tingkat kebugaran jasmani serta 

kualitas hidupnya. 

B. Implikasi 

Aktivitas Fisik lansia dipengaruhi oleh faktor psikologi lansia tersebut. 

Ternyata tanpa disadari kehidupan yang dilakukan sehari-hari itu juga bisa 

menjadi faktor aktivitas fisik lansia menjadi baik. Maka dari itu faktor psikologi 

termasuk salah satu faktor yang menjadi lansia dapat beraktivitas dengan baik, 

dan tentunya jika lansia sudah melakukan aktivitas dengan baik derajat kebugaran 

nya menjadi lebih baik pula. 
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C. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini di Panti Wredha Budhi Dharma, 

maka selanjutnya peneli memberikan sarang sebagai berikut: 

1. Kepada perawat Panti Wredha Budhi Dharma untuk lebih memantau 

keadaan lansia, lebih intim kedekatannya dengan lansia, karena peneliti 

melihat orang yang terdekat dengan mereka disana adalah para perawat. 

Jadi semakin dekat perawat dengan para lansia maka akan lebih baik 

keadaan psikologis nya. Dan akhirnya bisa membangkitkan semangat 

kepada para lansia tersebut untuk melakukan aktivitas fisik. 

2. Untuk pengurus atau pengelola Panti Wredha Budhi Dharma untuk lebih 

bisa memantau kondisi lansia. Karena saat peneliti melakukan observasi 

terdapat beberapa lansia yang kondisinya masih bisa dibilang baik itu 

tidak mengikuti aktivitas atau kegiatan rutin yang berada di panti. Hal 

tersebut jika dibiarkan saja maka kondisi lansia tersebut bisa menjadi 

menurun.  

3. Untuk keluarga lansia atau kita yang mempunya seorang lanisa, jika 

masih bisa merawat dengan sendiri janganlah membawa orang lansia 

tersebut ke panti jompo. Karena jika kita merawat orang tua kita dengan 

penuh kasih sayang mereka akan merasa bahagia dan tentu nya harapan 

untuk hidup orang tersebut akan bertambah besar. Jika seorang lansia 

sudah berfikir untuk bertahan agar bisa hidup lebih lama mereka pasti 

akan menikmati hidup dengan rileks dan tentunya akan melakukan 

sesuatu yang mendukung tubuhnya agar tetap sehat dan bugar.   


