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ABSTRAK 

 
Ketidakmampuan interaksi sosial merupakan suatu keadaan perubahan yang dialami klien 
gangguan jiwa. Interaksi sosial adalah suatu suatu proses penyampaian kenyataan, keyakinan, 
sikap, reaksi emosional, dan kesadaran lain dari sesamanya di antara kehidupan yang ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam aerobic low impact terhadap 
kemampuan interaksi sosial pada pasien gangguan jiwa di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro.  
Desain penelitian ini Pra – Experimen dengan menggunakan pendekatan One Group Pra test – post 
test design. Teknik pengambilan sampel dengan total sampling. Sampel penelitian sebanyak 30 
orang gangguan jiwa yang mengalami ketidakmampuan interaksi sosial. Data diperoleh 
menggunakan kuesioner dan observasi secara langsung.  
Status kemampuan interaksi sosial didapatkan bahwa hampir seluruhnya responden termasuk 
kategori mampu berinteraksi dengan baik 27 orang (90%). Adapun sebagian kecil sebesar 3 orang 
(10%) kemampuan berinteraksi sosialnya sedang . Analisis data dengan uji Wilcoxon Signed Rank 
Test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan nilai pre-postest p value (0,000<0,05).  
Hal ini berarti intervensi terapi senam aerobic low impact pada pasien gangguan jiwa berpengaruh 
dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial, senam aerobic ini direkomendasikan diterapkan 
sebagai terapi keperawatan dalam merawat klien dengan gangguan jiwa dengan penurunan 
kemampuan interaksi sosial. 
 
Kata Kunci : Senam aerobic low impact, kemampuan interaksi sosial, klien gangguan jiwa 

 
PENDAHULUAN 

 
Sehat menurut WHO adalah keadaan 

yang sempurna baik fisik, mental maupun 
sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, 
kelemahan atau cacat (Notosoedirjo, 2012). 
Dalamdefinisi tersebut jelas bahwa sehat 
bukan sekedar terbebas dari penyakit atau 
cacat. Orangyang tidak berpenyakit pun 
belum tentu dikatakan sehat.  

Kesehatan jiwa adalah kondisi 
perasaan sejahtera secara subjektif, suatu 
penilaian diri tentang perasaan mencakup 
aspek konsep diri, kebugaran dan kemampuan 
mengendalikan diri. Indikator mengenai 
keadaan sehat mental/psikologis/jiwa yang 
minimal adalah individu tidak merasa tertekan 
atau depresi (Sunaryo, 2013). 

Keperawatan jiwa adalah suatu 
pelayanan keperawatan professional yang 
didasarkan pada ilmu perilaku, ilmu 
keperawatan jiwa pada manusia sepanjang 
siklus kehidupan dengan respon psikososial 
yang maladaptif yang disebabkan oleh 
gangguan bio-psikososial, dengan 

menggunakan diri sendiri dan terapi 
keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik dan 
terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa) 
melalui pendekatan proses keperawatan untuk 
meningkatkan, mencegah, mempertahankan 
dan memulihkan masalah kesehatan jiwa klien 
: individu, keluarga, dan masyarakat (Riyadi 
S, 2013). Gangguan jiwa adalah salah satu 
dari empat masalah kesehatan utama dinegara 
maju. Keempat kesehatan utama tersebut 
adalah penyakit degenerative, kanker, 
gangguan jiwa dan kesehatan.  

Diperkirakan bahwa 2-3% dari jumlah 
penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa 
berat. Bila separuh dari mereka memerlukan 
perawatan dirumah sakit dan jika penduduk 
Indonesia berjumlah 120 juta orang maka ini 
berarti bahwa 120 ribu orang dengan 
gangguan jiwa berat memerlukan perawatan 
dirumah sakit. Padahal yang tersedia sekarang 
hanya kira-kira 10.000 tempat tidur (Josep, 
2011). Gangguan jiwa muncul akibat 
terjadinya konflik internal pada diri seseorang 
kedunia luar. Gangguan jiwa adalah penyakit 
spesifik, dimana kedudukanya setara dengan 
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penyakit-penyakit fisik lainya (Josep, 2009). 
Faktor yang menyebabkan gangguan jiwa 
dapat dipandang dalam tiga kategori. Faktor 
individual meliputi struktur biologis, ansietas, 
kekhawatiran, dan ketakutan dan 
ketidakharmonisan dalam hidup dan 
kehilangan arti hidup. Faktor interpersonal 
meliputi komunikasi yang tidak efektif, 
ketergantungan yang berlebihan atau menarik 
diri dari hubungan, dan kehilangan control 
emosional. Faktor budaya dan social meliputi 
tidak ada penghasilan, kekerasan (Frisch N.C, 
2006).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro jumlah 
pasien gangguan jiwa pada tanggal 16 oktober 
tahun 2016 didapatkan jumlah pasien 
sebanyak 40 pasien. Berdasarkan data diatas 
diambil sampel sebanyak 10 pasien, 
didapatkan dari 10 orang pasien gangguan 
jiwa didapatkan 8 orang mengalami gangguan 
interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan 
salah satu faktor interpersonal yang 
menyebabkan gangguan jiwa.  

Interaksi sosial adalah hubungan 
antara individu satu dengan individu lain, 
individu satu dapat mempengaruhi individu 
yang lain atau sebaliknya sehingga terdapat 
hubungan yang timbal balik (Videbeck, 
2008). Sedangkan menurut Keliat B.A (2011) 
Interaksi sosial adalah dasar proses sosial 
yang terjadi karena adanya hubungan-
hubungan sosial yang dinamis mencangkup 
hubungan mencankup antar individu, 
kelompok dengan individu maupun kelompok 
dengan kelompok. Manusia adalah makhluk 
sosial yang dalam kehidupanya tidak pernah 
lepas dari hubungan sesam manusia atau yang 
disebut interaksi sosial, interaksi sosial 
merupakan kunci semua kehidupan bersama. 
Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara 
satu sama lain, tidak dapat menghasilkan 
suatu kelompok sosial yang saling 
berinteraksi 

Terjadinya ketidakmampuan interaksi 
ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi 
perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan 
dapat mengakibatkan individu tidak percaya 
pada diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, 
takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang 
lain, tidak mampu merumuskan keinginan dan 
merasa tertekan. Keadaan ini dapat 
menimbulkan perilaku tidak ingin 
berkomunikasi dengan orang lain, lebih 

menyukai berdiam diri, menghindar dari 
orang lain dan kegiatan sehari-hari terabaikan 
(Kaplan H, 2006). 

Adapun berbagai cara untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial 
klien berdasarkan faktor-faktor diatas selain 
diberikan pengobatan medis, pemberian terapi 
non farmakologis yang diperlukan dalam 
mengarahkan kemampuan interaksi sosial 
dengan gangguan jiwa salah satunya seperti 
Senam Aerobic Low Impact.  Senam aerobic 
low impact adalah senam aerobic dengan 
gerakan ringan (Eli Maryani, 2010) senam 
aerobic low impact (benturan ringan) 
bercirikan posisi salah satu kaki selalu berada 
dan menapak lantai setiap saat. (Joko 
Sumpeno, 2010).  

Gerakan senam aerobic yang 
dilakukan secara kontinue kurang lebih 
selama 60 menit yang mana aktifitas ini tentu 
memerlukan asupan oksigen yang lebih 
menghasilkan energi yang cukup (Joko, 
2010). Senam aerobic low impact dapat 
memberikan stimulus bagi pasien dengan 
gangguan interpersonal dengan cara dilalukan 
sekelompok pasien bersama-sama dengan 
jalan pemberian musik yang dipadukan 
dengan gerakan ringan yang dipimpin atau 
diarahkan oleh seorang therapist atau petugas 
kesehatan jiwa yang terlatih.Selain itukarena 
senam aerobic low impact menurut fungsinya 
dapat melawan depresi, senam aerobik 
merupakan kegiatan olahraga dengan 
menggunakan musik yang energik dan penuh 
semangat sehingga secara tidak langsung 
dapat meningkatkan mood seseorang sehingga 
dapat melawan efek depresi. 

Hal inilah yang mendorong peneliti 
untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 
Senam Aerobic Low Impact terhadap 
kemampuan interaksi sosial pada klien dengan 
gangguan jiwa di Puskesmas Kalitidu 
Bojonegoro. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pra Experimental 
Design dengan jenis rancangan Pre test post 
test design, 
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HASIL PENELITIAN 
 
1. Data Umum 
1) Kelompok Jenis Kelamin 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 
Bulan Februari 2017. 

No Jenis Kelamin F % 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

17 
13 

56,7 
43,3 

Total 30 100 
Dari data diatas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar pasien yang mengalami  
ketidakmampuan interaksi sosial berjenis 
kelamin laki yaitu sebanyak 17 orang atau 
(56,7%) dan hampir pasien setengah yang 
mengalami  ketidakmampuan interaksi sosial 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 
orang atau (43,3%). 

 
2) Kelompok Umur 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Umur di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro Bulan Februari 
2017. 

No Umur F % 
1. 
2. 
3. 
4. 

< 20 tahun 
21-25 tahun 
26-30 tahun 
>30 tahun 

0 
8 
10 
12 

0 
26,7 
3,3 
40 

Total 30 100 
Dari data diatas dapat dijelaskan 

bahwa hampir setengah pasien yang 
mengalami  ketidakmampuan interaksi sosial 
berumur lebih dari 30 tahun sebanyak  12 
orang atau (40%) , dan sebagian kecil 
berumur 26-30 tahun sebanyak 8 orang atau 
(3,3%)  

 
3) Kelompok Pekerjaan Sebelum Sakit 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Pekerjaan Sebelum Sakit 
di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 
Bulan Februari 2017. 

No Pekerjaan F % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Petani 
Petugas Kesh. 
Wiraswasta 
PNS 
Pelajar 

10 
0 
12 
3 
5 

33,3 
0 
40 
10 

16,7 
Total 30 100 

Dari data diatas dapat dijelaskan 
bahwa hampir setengah pasien yang 

mengalami  ketidakmampuan interaksi sosial 
bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 12 orang 
atau (40%), dan sebagian kecil lagi bekerja 
sebagai PNS sebanyak 3 orang atau (10%)  

 
4) Hubungan Keluarga Dengan Pasien 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Hubungan dengan 
Keluarga di Puskesmas Kalitidu 
Bojonegoro Bulan Februari 2017. 

No Pekerjaan F % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Orang Tua 
Anak 
Saudara 
Suami/Istri 

7 
5 
14 
4 

23,3 
16,7 
46,7 
13,3 

Total 30 100 
Dari data diatas dapat dijelaskan 

bahwa hampir setengah keluarga yang 
mendampingi  berobat pasien yang 
mengalami  ketidakmampuan interaksi sosial 
adalah saudaranya sebanyak 14 orang atau 
(46,7%), sebagian kecil didampingi orang tua 
sebanyak 7 orang atau (23,3%), sebagian kecil 
didampingi anak  5 orang atau (16,7%) dan 
pasien yang mengalami  ketidakmampuan 
interaksi sosial yang didampingi suami atau 
istri yakni sebagian kecil sebanyak 4 orang 
atau (13,3%). 

 
2. Data Khusus 
1) Pasien Yang Mengalami Ketidakmampuan 

Interaksi Sosial Di Puskesmas Kalitidu 
Bojonegoro Sebelum Diberi Senam 
Aerobic Low Impact 

Tabel 5 Distribusi Tingkat Kemampuan 
Interaksi Sosial Sebelum Diberikan 
Senam Aerobic Low Impact di 
Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 

No Interaksi Sosial F % 
1. 
2. 
3. 

Buruk 
Sedang 
Baik 

1 
14 
15 

3,3 
46,7 
50 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

bahwa dari 30 pasien yang tidak diberi senam 
aerobic low impact Setengah (50%) atau 
sebanyak 15 orang mampu berinteraksi 
dengan baik, hampir sebagian (46,7%) atau 
sebanyak 14 orang kemampuan interaksinya 
sedang dan sebagian kecil (3,3%) atau 
sebanyak 1 orang kemampuan interaksinya 
buruk. 
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2) Pasien Yang Mengalami Ketidakmampuan 
Interaksi Sosial Di Puskesmas Kalitidu 
Bojonegoro Setelah Diberi Senam Aerobic 
Low Impact 

Tabel 6 Distribusi Tingkat Kemampuan 
Interaksi Sosial Setelah Diberikan 
Senam Aerobic Low Impact di 
Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 

No Interaksi Sosial F % 
1. 
2. 
3. 

Buruk 
Sedang 
Baik 

0 
3 
27 

0 
10 
90 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 6 pada kelompok 

setelah diberikan senam aerobic low impact 
dari 30 pasien (100%) gangguan jiwa 
didapatkan hampir seluruhnya (90%) atau 
sebanyak 27 orang berinteraksi sosial dengan 
baik  dan sebagian kecil (10%) atau sebanyak 
3 orang kemampuan interaksinya sedang dan 
tidak ada satupun yang berinteraksi dengan 
buruk atau (0%). 

 
3) Pengaruh Senam Aerobic Low Impact 

Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial 
Pada Pasien Gangguan Jiwa Di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro bulan Februari 2017 

Sesuai dengan analisa data bila 
setelah data dikumpulkan maka untuk 
menghitung adanya pengaruh senam aerobic 
low impact terhadap kemampuan interaksi 
sosial yaitu memasukkan data-data tersebut 
kedalam sebuah tabel seperti dibawah ini: 
Tabel 7 Pengaruh Senam Aerobic Low Impact 

Terhadap Kemampuan Interaksi 
Sosial Pada Pasien Gangguan Jiwa Di 
Puskesmas Kalitidu Bojonegoro bulan 
Februari 2017 

Data N Median 
(Minimum-
Maksimum) 

P Z 

Pra 
Senam 

48 8,5 (4-11) 0,000 -3.606 

Post 
Senam 

48 12 (7-12) 

Berdasarkan tabel 7 dapat 
disimpulkan bahwa sebelum dilakukan senam 
aerobic low impact hasil nilai median 
didapatkan dari kuesioner yaitu 8,5, untuk 
nilai minimun 4 dan nilai maksimum 11. 
Sedangkan setelah dilakukan senam aerobic 
low impact hasil nilai median12, untuk nilai 
minimum 7 dan maksimum 12. 

Dari hasil analisa uji Wilcoxon Signed 
Rank Test  menggunakan soffware SPSS 
(versi 16.0) didapatkan hasil yaitu nilai Z 
sebesar -3.606 (tanda negatif (-) tidak relevan, 
karena hanya menunjukkan arah) dengan nilai 
signifikasi yang sebesar 0,000 yang berarti 
dibawah nilai batas standart signifikasi 
sebesar 0,05. Hasil Z memenuhi angka kritis 
Z, ±1,96 dengan menjauhi kearah kiri 
sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh senam aerobic low impact terhadap 
kemampuan interaksi sosial kelompok Pre-test 
dan Post-test. maka H1 diterima yang artinya 
terdapat pengaruh senam aerobic low impact 
terhadap kemampuan interaksi sosial pada 
pasien gangguan jiwa di Puskesmas Kalitidu 
Bojonegoro. 

 
PEMBAHASAN 

 
1. Bentuk Kemampuan Interaksi Sosial 

Pasien Sebelum Diberikan Senam 
Aerobic Low Impact di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro 

Dilihat dari tabel 5 pasien gangguan 
jiwa di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 
sebelum diberi senam aerobic low impact dari 
30 pasien didapatkan Setengah (50%) atau 
sebanyak 15 orang mampu berinteraksi 
dengan baik, hampir sebagian (46,7%) atau 
sebanyak 14 orang kemampuan interaksinya 
sedang dan sebagian kecil (3,3%) atau 
sebanyak 1 orang kemampuan interaksinya 
buruk 

Terjadinya ketidakmampuan interaksi 
ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi 
perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan 
dapat mengakibatkan individu tidak percaya 
pada diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, 
takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang 
lain, tidak mampu merumuskan keinginan dan 
merasa tertekan. Keadaan ini dapat 
menimbulkan perilaku tidak ingin 
berkomunikasi dengan orang lain, lebih 
menyukai berdiam diri, menghindar dari 
orang lain dan kegiatan sehari-hari terabaikan 
(Direja, 2011). Menurut Hawari, (2007) 
individu dalam situasi ini harus diarahkan 
pada respon perilaku dan interaksi yang 
optimal melalui asuhan keperawatan yang 
komprehensif dan terus-menerus disertai 
dengan terapi-terapi  modalitas  dan non 
farmakologis seperti senam aerobic low 
impact. 
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Senam aerobic low impact adalah 
salah satu terapi non farmakologi yang sangat 
penting untuk dilaksanakan karena membantu 
anggotanya untuk meningkatkan kesehatan 
jiwa serta mengubah pasien yang destruktif 
dan maladaptif, jika hal ini dilaksanakan 
dengan rutin maka akan membantu dalam 
proses penyembuhan pasien (Irwansyah, 
2006). Selain itu kelebihan senam aerobic low 
impact dimana olahraga ini merupakan 
olahraga yang murah dan mudah dilakukan, 
tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan 
hampir semua orang dapat melakukanya 
(Joko, 2010). Dimana peningkatan 
kemampuan interaksi sosial  dapat tercapai 
apabila ia telah mampu untuk berkomunikasi 
dan berinteraksi dengan orang lain dengan 
baik baik secara langsung ataupun tidak 
langsung yang akan memberikan kelegaan 
pada individu serta tidak akan menimbulkan 
masalah. 

 
2. Bentuk Kemampuan Interaksi Sosial 

Pasien Sesudah Diberikan Senam 
Aerobic Low Impact di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro 

Dari data yang diperoleh berdasarkan 
tabel 6 dari 30 pasien gangguan jiwa yang 
tidak mampu berinteraksi sosial dengan baik 
di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro setelah 
diberikan senam aerobic low impact 
didapatkan hampir seluruhnya (90%) atau 
sebanyak 27 orang berinteraksi sosial dengan 
baik  dan sebagian kecil (10%) atau sebanyak 
3 orang kemampuan interaksinya sedang dan 
tidak ada satupun yang berinteraksi dengan 
buruk atau (0%). 

Hal ini sesuai dengan manfaat senam 
aerobik yaitu melawan depresi, kegiatan 
senam aerobik merupakan kegiatan olahraga 
dengan menggunakan musik dengan irama 
yang energik dan penuh semangat (Irwansyah, 
2006). Saat melakukan senam aerobik, secara 
tidak langsung dapat meningkatkan mood 
seseorang sehingga dapat melawan efek 
depresi, dapat membakar lemak yang 
berlebihan di tubuh, meningkatkan daya tahan 
jantung dan paru-paru dan mencegah 
penyakit-penyakit menyerang tubuh serta 
meningkatkan kelentukan, keseimbangan, 
koordinasi, kelincahan, daya tahan 
(Sholikhah, 2014). Senam aerobic low impact 
diharapkan pasien mampu untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang 

lain dengan baik baik secara langsung ataupun 
tidak langsung yang akan memberikan 
kelegaan pada individu serta tidak akan 
menimbulkan masalah. 

Interaksi sosial adalah dasar proses 
sosial yang terjadi karena adanya hubungan-
hubungan sosial yang dinamis mencangkup 
hubungan mencangkup antar individu, 
kelompok dengan individu maupun kelompok 
dengan kelompok. Manusia adalah makhluk 
sosial yang dalam kehidupanya tidak pernah 
lepas dari hubungan sesam manusia atau yang 
disebut interaksi sosial, interaksi sosial 
merupakan kunci semua kehidupan bersama. 
Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara 
satu sama lain, tidak dapat menghasilkan 
suatu kelompok sosial yang saling 
berinteraksi (Mukhrifah D, 2014). 

Menurut Maramis (2005) mengatakan 
bahwa interaksi sosial merupakan hubungan 
antara individu satu dengan individu yang 
lain, individu satu dapat mempengaruhi 
individu yang lain atau sebaliknya, jadi 
terdapat adanya hubungan yang saling timbal 
balik. Jadi hubungan tersebut dapat antara 
individu dengan individu, individu dengan 
kelompok atau kelompok dengan kelompok. 
Maka dari itu dapat disebutkan bahwa 
interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk 
proses sosial karena adanya interaksi sosial, 
maka kegiatan-kegiatan antar satu individu 
dengan yang lain dapat disebut interaksi. 
Sedangkan menurut Sunaryo (2013) rentang 
bentuk interaksi sosial ada 4 yaitu (1) 
Kerjasama (2) Persaingan (3) Pertentangan (4) 
Akomodasi dengan jenis interaksi sosial yakni 
interaksi sosial antar individu dengan 
individu, kelompok dengan individu maupun 
kelompok dengan kelompok.  

 Kaplan (2009) mengatakan bahwa 
interaksi sosial merupakan juga salah satu 
bentuk hubungan antara individu manusia 
dengan lingkunganya, khususnya lingkungan 
psikisnya, seperti hubungan individu dngan 
lingkungan pada umumnya berkisar pada 
usaha menyesuaikan diri (atuplastis atau 
aloplastis) dengan lingkunganya. begitu pula 
berlangsungnya hubungan individu dengan 
individu yang lain, dimana individu yang 
pertama menyesuakan dirinya dengan 
individu yang lain dan yang lain terhadap 
yang pertama. Dengan demikian, hubungan 
antara individu yang berinteraksi senantiasa 
merupakan hubungan timbale balik, saling 
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pengaruh yang timbale balik. kelangsungan 
interaksi sosial ini, sekalipun dalam 
bentuknya sederhana teryata merupakan 
proses yang kompleks, tetapi pada kita beda-
bedakan beberapa faktor yang mendasarinya, 
baik secara tunggal amaupun bergabung, yaitu 
(1) Faktor Imitasi (2) Faktor Sugesti (3) 
Faktor Indentifikasi (4) Faktor Simpati. 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 
setelah pemberian senam aerobic low impact 
selama 4 kali dalam sebulan dan dilakukan 
selama 10-15 menit kemampuan interaksi 
sosial pasien meningkat. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan kemampuan 
interaksi sosial sebelum pemberian terapi 
senam aerobic low impact dan sesudah 
pemberian terapi senam aerobic low impact. 
Kesuksesan senam aerobic low impact ini 
kemungkinan terjadi karena adanya kerjasama 
yang baik dan rasa saling percaya antara 
pasien dan peneliti dalam rangkan 
penyelesaian konflik, mengurangi penderitaan 
emosional dan mengembangkan cara-cara 
yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dengan diberikannya terapi senam aerobic 
low impact sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan interaksi sosial 
sehingga dengan pemberian terapi senam 
aerobic low impact ini harus diberikan kepada 
pasien guna mempercepat proses 
penyembuhannya. 

 
3. Pengaruh Senam Aerobic Low Impact 

Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial 
Pasien Gangguan Jiwa Di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro 2017 

Perlakuan senam aerobic low impact 
banyak memberikan pengaruh terhadap 
kemampuan interaksi sosial pada pasien 
gangguan jiwa. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
senam aerobic low impact efektif dilakukan 
untuk meningkatkan kemampuan interaksi 
sosial pada pasien gangguan jiwa dengan hasil 
yang diperoleh adalah sebelum senam aerobic 
low impact dari 30 pasien sebelum diberikan 
senam aerobic low impact didaptkan Setengah 
(50%) atau sebanyak 15 orang mampu 
berinteraksi dengan baik, hampir sebagian 
(46,7%) atau sebanyak 14 orang kemampuan 
interaksinya sedang dan sebagian kecil (3,3%) 
atau sebanyak 1 orang kemampuan 
interaksinya buruk sedangkan sesudah 

pemberian senam aerobic low impact 
menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 
(90%) atau sebanyak 27 orang berinteraksi 
sosial dengan baik  dan sebagian kecil (10%) 
atau sebanyak 3 orang kemampuan 
interaksinya sedang dan tidak ada satupun 
yang berinteraksi dengan buruk atau (0%). 
Selanjutnya apabila hasil tersebut dianalisa 
dengan uji statistic Wilcoxon Sign Rank Test 
yang menggunakan SPSS versi 16,0 dapat 
dijelaskan bahwa ada pengaruh terapi senam 
aerobic low impact terhadap kemampuan 
interaksi sosial dengan nilai p=0,000 dimana 
tingkat signifikan p<0,05 yang artinya 
terdapat pengaruh terapi senam aerobic low 
impact terhadap kemampuan interaksi sosial 
pada pasien gangguan jiwa di Puskesmas 
Kalitidu Bojonegoro. 

Senam aerobik dapat dilakukan rutin 
bagi pasien karena sesuai dari kutipan Gilang 
(2007) yaitu kelebihan senam aerobic low 
impact dimana olahraga ini merupakan 
olahraga yang murah dan mudah dilakukan, 
tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan 
hampir semua orang dapat melakukanya. 

Penelitian ini didukung oleh hasil 
penelitian yang dilakukan Sholikhah (2014) 
mengenai pengaruh senam aerobic low impact 
terhadap penurunan respon perilaku kekerasan 
pada pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa 
Dr. Rajiwan Widyodiningrat Lawang Malang. 
Hasil yang didapat adalah adanya pengaruh 
senam aerobic low impact terhadap 
penurunan respon perilaku kekerasan yang 
menunjukkan senam aerobic low impact  baik 
bagi pasien gangguan jiwa. Penelitian 
menunjukkan bahwa manusia dengan 
gangguan intelektual dan gangguan mental 
tetap memerlukan interaksi sosial untuk 
meningkatkan kualitas hidup (Sunaryo, 2013). 
Interaksi sosial yang dilakukan pada pasien 
gangguan jiwa tidak hanya didominasi karena 
dorongan dan motivasi pribadi saja tetapi juga 
karena ada faktor dari dorongan, saran 
ataupun informasi yang diberikan perawat dan 
dokter. Pasien gangguan jiwa secara umum 
enggan untuk berinteraksi dengan teman-
temanya karena mereka menganggap mereka 
tidak percaya diri dengan kemampuan yang 
mereka miliki atau merasa bahwa mereka 
tidak mampu untuk berinteraksi sosial secara 
normal (Nyumirah, 2011). 

Dengan demikian Terapi senam 
aerobic low impact dapat memberikan 
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peningkatan kemampuan psikomotor atau 
peningkatan perilaku yang positif dalam 
melakukan interaksi sosial karena senam 
aerobic low impact diberikan dengan stimulus 
musik positif bagi pasien bisa membuat 
fikiran menjadi lebih rileks, lebih tenang dan 
bisa memperbaiki mood dalam tubuh akan 
menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan 
tindakan keperawatan pada pasien gangguan 
jiwa bertujuan untuk melatih klien 
keterampilan sosial sehingga merasa nyaman 
dalam interaksi sosial. Peningkatkan 
kemampuan interaksi pasien agar  pasien 
dapat berperilaku yang konstruktif tanpa 
merugikan diri sendiri maupun keluarga serta 
lingkungannya sehingga dapat atau lebih baik 
dalam pengendalian pikiran untuk 
menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. 

 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro 
pada Februari 2017. Sampel pada penelitian 
ini adalah pasien yang mengalami gangguan 
jiwa yang berjumlah 30 orang, didapatkan 
hasil sebagai berikut : 
1) Kemampuan interaksi sosial pada pasien 

gangguan jiwa sebelum dilakukan senam 
aerobic low impact menunjukkan bahwa 
setengah mampu berinteraksi dengan baik, 
hampir sebagian kemampuan interaksinya 
sedang dan sebagian kecil kemampuan 
interaksinya buruk. 

2) Kemampuan interaksi social pada pasien 
gangguan jiwa sesudah dilakukan senam 
aerobic low impact menunjukkan bahwa 
hampir seluruhnya berinteraksi sosial 
dengan baik  dan sebagian kecil 
kemampuan interaksinya sedang dan tidak 
ada satupun yang berinteraksi dengan 
buruk. 

3) Terdapat pengaruh pemberian senam 
aerobic low impact terhadap kemampuan 
interaksi social pada pasien gangguan jiwa 
di Puskesmas Kalitidu Bojonegoro. Hal ini 
dapat dibuktikan analisa data dengan 
menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank 
Test dengan taraf signifikan α = 0,05 dan 
hasil statisticnya p = 0,000 sehingga 
terdapat pengaruh senam aerobic low 
impact terhadap kemampuan interaksi 
social pada pasien gangguan jiwa. 

 
2. Saran 
1) Bagi Akademis 

Sebagai bahan pustaka dalam 
menambah wawasan pengetahuan khususnya 
tentang pengaruh senam aerobic low impact 
terhadap kemampuan interaksi social pada 
pasien gangguan jiwa dan sebagai sumbangan 
pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan 
untukpenelitian selanjutnya terutama dibidang 
keperawatan. 
2) Bagi Praktisi 
(1) Bagi Puskesmas atau tempat penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini 
sebagai bahan pertimbangan oleh para 
pelaksana program dalam meningkatkan 
upaya di bidang kesehatan jiwa. 
(2) Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan penelitian ini memberikan 
masukan bagi profesi keperawatan tentang 
pengaruh senam aerobic low impact terhadap 
kemampuan interaksi social pada pasien 
gangguan jiwa. 
(3) Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman nyata, berharga 
dan mengena dalam menerapkan ilmu 
keperawatan jiwa yang telah dipelajari dan 
diperoleh selama masa perkuliahan dan 
mengetahui pengaruh senam aerobic low 
impact terhadap kemampuan interaksi social 
pada pasien gangguan jiwa. 
(4) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dapat menggunakan 
metode penelitian yang lain dengan 
menghubungkan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya ketidakmampuan 
interaksi sosial, menambah populasi dan 
sampel, serta variabel yang diteliti harus 
homogen. 
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