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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Proses menua di dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang 

wajar akan dialami semua orang yang dikaruniai umur panjang dan semua orang akan 

mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang 

terakhir dimana masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial. 

Proses penuaan umum berubah menjadi hal yang dicemaskan bahkan ditakuti. Hal 

tersebut dapat diketahui pada beberapa kasus lansia yang salah satunya adalah mereka 

benar-benar merasakan bahwa mereka merasa cemas dan tidak lagi mempunyai 

kendali terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2002). 

Kecemasan merupakan periode singkat perasaan gugup atau takut yang 

dialami seseorang ketika dihadapkan pada pengalaman yang sulit dalam kehidupan 

perasaan yang tidak menentu ini pada umumnya tidak menyenangkan dan 

menimbulkan atau disertai disertasi perubahan fisiologis (misal gemetar, berkeringat, 

detak jantung meningkat) dan psikologis (misal panik, tegang, bingung, tidak bisa 

berkonsentrasi). Greenberger & Padesky (2004, 209) 

 Kecemasan yang terjadi karena lansia merasa terancam baik secara fisik dan 

psikologi, kebanyakan lansia sudah tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah demi 

keperluan hidupnya atau keluarganya. Lansia sudah tidak mampu lagi menjalankan 

tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan, kecermatan dan memory-memory jangka 

pendek. Posisi atau kedudukan lansia di kantor, instansi pemerintahan dan 

masyarakat sudah digantikan oleh generasi-generasi bangsa. Oleh karena  

kemunduran fisik dan psikologinya akibat proses menua kini sudah tidak mampu lagi 
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untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari bahkan dari mereka juga ada yang sudah 

tidak mampu lagi untuk merawat dirinya sendiri sehingga mereka memilih tinggal 

bersama keluarga. 

Kecemasan pada lansia di Dusun Kayuaru Desa Kangayan Kecamatan 

Kangayan Kabupaten Sumenep sangat bervariasi dengan masalah yang dihadapi saat 

ini.Ada beberapa Lansia merasa melewati hari tuanya tanpa keluarga, mengalami 

beban penyakit yang dialami dan kematian yang datang menjemputnya. 

Pada tahun 2010, proporsi penduduk lansia di Indonesia telah mencapai di atas 

9,77 persen, yaitu diperkirakan menjadi 23.992.553 orang, dan dari data badan pusat 

statistik (BPS) pusat tahun 2007 jumlah penduduk lanjut usia di jawa timur 2007 

berjumlah 4.202.988 jiwa atau 11,12 % ( Drs. H. Hasan Aminuddin Msi, 13 oktober 

2010). 

 Dari a Profile of Older Americans (1989), yang dikutip oleh Hegner (2003: 418) 

membedakan dua kriteria lansia yang mengalami kesulitan dan yang memerlukan 

bantuan dalam beraktivitas. Usia 65 tahun lansia yang perlu bantuan beraktivitas 

sebanyak 22% dan yang kesulitan sebanyak 27%, usia 75-84 tahun lansia yang perlu 

bantuan 28% dan yang kesulitan 33%, usia 85 tahun ke atas yang perlu bantuan 51% 

dan yang kesulitan 55%.  

Setelah orang memasuki masa lansia umumnya mulai dihinggapi adanya kondisi 

fisik yang bersifat patologis berganda (multiple pathology). Secara umum kondisi fisik 

seseorang yang sudah memasuki masa lansia mengalami penurunan secara berlipat 

ganda.  Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, sosial 

maupun psikologik. Dalam hal ini lansia mengalami kecemasan akibat kemunduran 

fisik yang dialami, sehingga secara tidak langsung kondisi semacam ini menurunkan 

kegiatan atau aktivitas seseorang dalam berbagai hal yang selanjutnya dapat 
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menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain (www.e-

psikologi.com, Jakarta 22 April 2002). Orang lanjut usia dapat dengan cepat 

kehilangan kemampuan merawat diri jika menderita penyakit kronis. Hal ini 

menyebabkan mereka menjadi kurang aktif. Ketidakaktifan kemudian menyebabkan 

komplikasi-komplikasi yang lain (Hegner, 2003: 431) 

Dalam kehidupan lansia di Dusun Kayuaru Desa kangayan Kecamatan 

Kangayan Kabupaten Sumenep sebagian besar mencari nafkah sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memerlukan bantuan orang lain, agar dapat 

tetap menjaga kondisi fisik yang sehat, maka perlu menyelaraskan kebutuhan-

kebutuhan fisik dengan kondisi psikologik dan sosial, sehingga mau tidak mau harus 

ada usaha untuk mengurangi kegiatan yang bersifat memforsir fisiknya. Seorang 

lansia harus mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, misalnya makan, tidur, 

istirahat dan bekerja secara seimbang. Disarankan penduduk usia lanjut dapat 

“didayagunakan“ sesuai dengan kemampuannya. Dengan menciptakan lapangan kerja 

yang khusus baik formal maupun informal, yaitu jenis pekerjaan yang tidak banyak 

menggunakan kekuatan fisik, misalnya: menjadi konsultan, penulis, pengrajin, penjaga 

toko dan sebagainya. Dengan mengkaryakan penduduk usia lanjut tersebut, 

ketergantungan kepada orang lain atau pemerintah menjadi berkurang dan mereka 

dapat mengisi sisa-sisa hidup mereka dengan bahagia, sejahtera dan produktif 

(Nugroho, 2000).  

Dari masalah diatas, alangkah baiknya bila seorang lansia mempunyai wawasan 

luas dan pemikiran positif terhadap masa tuanya dan menilai bahwa masa tuanya 

merupakan suatu sarana untuk mengembangkan bakat / minat atau kegiatan rekreasi 

yang sebelumnya tidak bisa dikembangkan karena tersita untuk bekerja sesuai 

perannya. (Dr. Carl Eisdorfer,) menyarankan agar lansia pada masa mudanya 
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menggunakan kemampuannya secara penuh dalam mengisi kegiatan waktu luang 

sebagai kompensasi terhadap kehilangan kemampuan pada masa tua agar tidak 

kehilangan harapan. Dari berbagai permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk 

meneliti tentang hubungan tingkat kecemasan lansia dengan aktivitas kehidupan 

sehari-hari di Dusun Kayuaru Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kangean 

Sumenep. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Adakah hubungan tingkat kecemasan pada lansia dengan aktivitas kehidupan 

sehari–hari   

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

  Mengidentifikasi hubungan tingkat kecemasan pada lansia dengan aktivitas 

kehidupan sehari–hari  

  

1.3.2. Tujuan khusus  

1. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada lansia 

2.  Mengetahui tingkat klasifikasi aktivitas kehidupan sehari–hari  

3. Menganalisa hubungan tingkat kecemasan pada lansia dengan aktivitas kehidupan 

sehari–hari  
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1.4. Manfaat  Penelitian 

1.4.1. Bagi responden 

        Untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan lansia mengenai  

hubungan tingkat kecemasan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dan sebagai 

referensi atau tambahan informasi yang dapat digunakan oleh peneliti yang 

mempunyai peminatan di bidang keperawatan gerontik yang berkaitan dengan 

tingkat kecemasan lansia dengan aktivitas kehidupan sehari-hari 

 

1.4.2. Bagi institusi pelayanan 

    Sebagai bahan masukan bagi lahan praktek dalam menindak lanjuti hasil 

penelitian,untuk mengetahui tingkat kecemasan lansia dengan aktivitas sehari-hari 

untuk menentukan kebijaksanaan dan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu 

pelayanan 

 

1.4.3. Bagi institusi pendidikan 

         Bagi dunia pendidikan keperawatan dapat bermanfaat sebagai masukan dan 

referensi khususnya yang berkaitan dengan perawat sebagai pendidik dan konseling 

bagi lansia pada umumnya 

 

1.4.4. Bagi profesi keperawatan  

        Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan perawat dalam 

memberikan informasi tentang keperawatan gerontik yang berkaitan dengan 

kecemasan lansia dengan aktivitas  kehidupan sehari-hari.  
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1.4.5. Bagi peneliti selanjutnya 

    Dapat di jadikan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama tentang 

kecemasan lansia dengan aktivitas  kehidupan sehari-hari.  

 

1.5.   Keaslian penelitian 

Menurut Ilyas (1997) bahwa lanjut usia menderita berbagai penyakit yang 

berhubungan dengan ketuaan antara lain diabetes melitus, hipertensi, jantung 

koroner, rematik, dan asma sehingga menyebabkan aktifitas bekerja terganggu.  

. 

Menurut Wirakartakusumah (2000), sekitar 74 persen lansia dinyatakan 

mengidap penyakit kronis. Tekanan darah tinggi adalah penyakit kronis yang banyak 

diderita lanjut usia, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan 

sehari-hari. 

Suryani (1999) pada umumnya lanjut usia di daerah tidak mampu melakukan 

aktivitas sehari-hari, mereka mengeluh mengalami gangguan tidur. Mereka merasa 

tidak senang dan bahagia dalam masa tuanya, karena berbagai kebutuhan hidup dasar 

tidak terpenuhi, dan merasa sangat sedih, sangat kawatir terhadap keadaan 

lingkungannya. Dalam sosialisasi dalam urusan di masyarakat kurang aktif. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa kondisi kesehatan 

mental lanjut usia mempengaruhi berbagai kondisi lanjut usia yang lain seperti 

kondisi ekonomi, yang menyebabkan orang lanjut usia tidak dapat bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya dan kondisi sosial yang menyebabkan kurangnya 

hubungan social antara lanjut usia dengan masyarakat. 

 


