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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Dunia. Semakin 

banyaknya jumlah penduduk di Indonesia maka semakin tinggi umur harapan 

hidup, meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan jumlah lanjut usia 

(lansia) di Indonesia setiap tahunya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 

jumlah lansia sebanyak 24,000,000 (9,77%) jiwa dari total populasi, dan tahun 

2020 mendatang diperkirakan jumlah lansia mencapai 28,800,000 (11,34%) jiwa 

dari total populasi penduduk Indonesia. Dikatakan struktur penduduk tua jika 

suatu wilayah memiliki jumlah penduduk tua lebih dari 7% (Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2011 dalam Qonitah, 

2015).  

Lansia (lanjut usia) merupakan perubahan dalam tubuh yang akan 

dialami oleh setiap manusia sehingga terjadinya fase penurunan pada tubuh 

manusia, baik dari fisik maupun akal. Perubahan fase diawali dari manusia 

mencapai usia dewasa, memiliki kemampuan melahirkan anak dan reproduksi, 

ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan mengalami kehilangan tugas dan 

fungsi tubuh dikarenakan usia lanjut atau bertambahnya usia, kemudian mati. 

Dikatakan lansia adalah organisme pada setiap periode yang telah mencapai 

kemunduran sejalan dengan waktu tertentu sehingga terjadi kematangan dalam 

fungsi dan ukuran (Akhmadi, 2009 dalam Furiyah, 2010).  

Pada lansia itu sendiri terdapat kriteria umur dari usia pertengahan, lanjut 

usia, lanjut usia tua dan usia sangat tua. Menurut WHO (World Health 
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Organization) dikatakan lanjut usia jika seseorang mencapai usia 60 sampai 90 

tahun keatas (Efendi, 2009). Mencapai tingkat usia lanjut seseorang akan 

mengalami perubahan secara alamiah, baik perubahan dalam segi fisik, kognitif, 

maupun dalam kehidupan psikososialnya (Papalia, 2001 dalam Ariyanti,2009). 

Bertambahnya usia setiap manusia akan mengalami perubahan dan penurunan 

salah satunya terjadi masalah tingkat kesehatan, kesehatan seseorang dilihat dari 

tingkat kebugaran, dikatakan kebugaran baik jika seseorang mampu melakukan 

sebuah aktivitas dalam kondisi sehat. 

 Kebugaran merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah 

kegiatan yang menggunakan anggota gerak seluruh tubuh dengan 

memperpanjang waktu kegiatan tanpa mengalami kelelahan. Menurut Fatmah, 

(2011) dalam Muizzah (2013), kebugaran seseorang dapat dilihat dari 

kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan yang dinilai dari kekuatan 

maksimum yang didapatkan pada saat melakukan pergerakan sendi dan otot. 

Kebugaran seseorang dapat diukur untuk mengetahui kapasitas aerobik yang 

dimiliki pada nilai VO2Max yang didapatkan. VO2Max merupakan pengambilan 

volume oksigen maksimal yang dapast dimanfaatkan dalam satu menit, selama 

melakukan aktivitas atau latihan maksimal yang dihitung dengan satuan mL/ kg/ 

Bb (Quinn,2014).  

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2013) menyatakan, 

adapun yang diketahui berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya tentang 

tingkat kebugaran pada penduduk yang berada diperkotaan tergolong rendah, 

karena data yang dihasilkan berdasarkan kategori sebesar  57,6 %, 26,1 %, dan 

24,1 %  dimana data ini diambil dari hasil aktivitas fisik yang dilakukan pada 
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penduduk di Indonesia dengan kurang dari 6 jam per hari tidak melakukan 

gerakan apapun. 

Pengukuran pada tingkat kebugaran memiliki berbagai macam cara 

untuk mengetahui kebugaran yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan cara 

tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu dengan metode 

langsung dan metode tidak langsung. Metode lansung diukur dengan mengukur 

nilai VO2Max yang didapatkan setelah melakukan sebuah aktivitas fisik dengan 

menggunakan salah satu tes seperti tes treadmill atau tes ergometer sepeda 

(Thomas, 1996 dalam Ghonim, 2017). 

Metode pengukuran tidak langsung dilakukan dengan menggunakan 

beberapa tes, adapun tes yang dimiliki salah satunya yaitu tes melakukan naik 

turun tangga dan tes pada lapangan. Pada tes naik turun tangga dengan berbagai 

cara yang telah diperbarui seperti Chester step test, YMCA3 minites step test 

dan tes lapangan memiliki beberapa tes yang dapat dilakukan salah satunya yaitu 

balke tes, cooper tes, six minute walk test (Ashok, 2008). 

Penelitian ini menggunakan six minute walk test disebut dengan uji jalan 

6 menit yang nantinya akan dilakukan pada saat mengukur tingkat kebugaran, 

pada tes ini menunjukan hasil dari modifikasi pada tes balke karena pada uji 

jalan 6 menit menurut peneliti sebelumnya mengatakan bahwa uji jalan 6 menit 

ini memiliki jarak yang ditempuh terbaik dengan hasil yang memuaskan dan 

sangat populer di ujikan pada lansia untuk mengetahui tingkat kebugaran yang 

dimiliki lansia. Adapun lansia yang telah melakukan uji jalan 6 menit sangat 

baik dilakukan karena selain mudah, murah dan aman juga memiliki hasil nilai 

objektif yang didapatkan dalam penelitian untuk mengetahui tingkatan 

kemampuan fungsional yang dimiliki oleh setiap orang (Zou, 2017). 
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Pada kemampuan fungsional yang dimiliki oleh setiap manusia khususnya lansia 

sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap peningkatan kebugaran dan 

menjadi dasar kebutuhan hidup dikarenakan setiap individu yang memiliki 

kemampuan harus berdasarkan kapasitas fisik yang baik sehingga dapat dengan 

mudah untuk melakukan kegiatan secara produktif saat berada diluar rumah atau 

lingkungan tempat tinggal (Luthfie, 2011). Pentingnya lansia untuk melakukan 

aktivitas fisik sangatlah penting karena saat melakukan aktivitas fisik dengan 

baik, benar dan teratur akan membantu untuk meningkatkan dan 

mempertahankan derajat kesehatan pada tubuh (Puspitasari, 2017). 

Berdasarkan studi pendahuluan sebelumnya yang dilakukan di Posyandu 

Lansia Permadi Dinoyo Kota Malang, jumlah lansia sebanyak 152 orang. 

Adapun perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya meneliti 

kebugaran dengan aktivitas fisik, status gizi, asupan nutrisi, status kesehatan dan 

perilaku merokok pada calon jamaah Haji dengan jumlah sampel yang 

didapatkan 42 orang sehingga responden yang diambil sedikit. Banyaknya 

jumlah lansia yang ada di posyandu lansia membuat penulis lebih tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul tentang hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kebugaran (six minute walking test) pada lansia di Posyandu Lansia 

Permadi Dinoyo Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah Ada Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kebugaran (Six 

Minute Walking Test) Pada Lansia Di Posyandu Lansia Permadi Dinoyo Kota 

Malang. 
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C. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran (six 

minute walk test) pada lansia di Posyandu Lansia Permadi Dinoyo Kota 

Malang. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi nilai kebugaran (six minute walk test) pada lansia di 

Posyandu lansia permadi Dinoyo Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi nilai aktivitas fisik pada lansia di Posyandu lansia 

permadi Dinoyo Kota Malang. 

c. Menganalisa hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran (six minute 

walk test) pada lansia di Posyandu lansia permadi Dinoyo Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Subyek Penelitian  

Sebagai referensi mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan  

kebugaran (six minute walk test) pada lansia di Posyandu lansia permadi 

Dinoyo Kota Malang. 

2. Bagi Peneliti  

Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang hubungan 

antara aktivitas fisik dengan kebugaran (six minute walk test) pada lansia di 

Posyandu lansia permadi Dinoyo Kota Malang. 
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3. Institusi  

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kebugaran (six minute walk test) pada lansia di 

Posyandu lansia permadi Dinoyo Kota Malang. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Nama / Tahun 

Pengarang 
Judul Variabel 

Desain 

Penelitian 
Hasil Perbedaan 

1. Sauliyusta 

Mersiliya, 

Rekawati Etty 

(2016) 

Aktivitas 

Fisik 

Memengaruhi 

Fungsi 

Kognitif 

Lansia 

Variabel 

bebas : 

aktivitas 

fisik 

Variabel 

terikat : 

fungsi 

kognitif 

pada 

lansia 

Desain 

penelitian 

ini adalah 

cross 

sectional 

dengan 

metode 

cluster 

sampling 

dengan 

jumlah 

sampel 

sebanyak 

104 

responden 

lansia. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

ada hubungan 

antara tingkat 

aktivitas fisik 

dengan fungsi 

kognitif lansia 

(p=0,000; 

ɑ=0,05) 

Peneliti ingin 

mengetahui 

apakah ada 

hubungan 

kebugaran (six 

minute walking 

test) dengan 

aktivitas fisik 

pada lansia, 

Tidak 

mengamati 

fungsi kognitif 

lansia, sampel 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling, 

tempat 

penelitian 

dilakukan di 

posyandu 

lansia permadi 

Dinoyo Kota 

Malang 

 

2. Lengkong 

George, 

Marunduh R. 

Sylvia, 

Wungow.I.S.H

erlina (2016) 

Pengaruh 

Senam Bugar 

Lansia 

Terhadap 

Kebugaran 

Jantung Paru 

di Panti 

Werdha 

Bethania 

Variabel 

bebas : 

Senam 

bugar, 

lansia 

Variabel 

terikat  

VO2Max 

Eksperimen

tal 

menggunak

an pre-post 

one group 

test dengan 

purposive 

sampling. 

Diukur 

Senam bugar 

lansia 

memiliki 

pengaruh 

bermakna 

terhadap 

kebugaran 

jantung paru. 

Hasil analisa 

Peneliti 

menggunakan 

analitik 

korelatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

Peneliti tidak 
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Lembean menggunak

an uji jalan 

6 menit. 

data uji t 

berpasangan 

P=0,035. 

 

memberikan 

perlakuan 

terhadap 

sampel, tempat 

penelitian 

dilakukan di 

posyandu 

lansia Dinoyo 

Kota Malang 

 

3. Ferdianto 

Tegar Prasetyo 

(2017) 

Hubungan 

aktivitas fisik 

harian dengan 

tingkat 

kebugaran 

jasmani (studi 

pada siswa 

kelas viii smp 

negeri 2 candi, 

sidoarjo) 

Variabel 

bebas : 

aktivitas 

fisik 

Variabel 

terikat : 

kebugaran 

jasmani 

Metode 

penelitian 

ini adalah 

penelitian 

non 

eksperimen 

dengan 

desain 

penelitian 

korelasi. 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini 

berjumlah 

37 siswa, 

yaitu siswa 

kelas VIII C 

di SMP 

Negeri 2 

Candi, 

Sidoarjo. 

Dari hasil 

penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa tidak 

terdapat 

hubungan yang 

signifikan 

antara aktivitas 

fisik harian 

dengan tingkat 

kebugaran 

jasmani (Studi 

pada siswa 

kelas VIII C 

SMP Negeri 2 

Candi) yang 

dibuktikan 

dengan 

hasil analisis 

korelasi 

gamma sebesar 

0,429 dengan 

nilai signifikan 

0,450 > 0,05. 

 

 Penelitian 

menggunakan 

lansia 

sebanyak 75 

responden , 

alat ukur 

kebugaran 

menggunakan 

six minute 

walking test, 

penelitian 

dilakukan di  

posyandu 

lansia Dinoyo 

Kota Malang.  

4. Dalgas Ulrik, 

PhD et all  

(2014) 

Aerobic 

Intensity and 

Pacing 

Pattern 

During The 

Six-Minute 

Walk test In 

Patients with 

Multiple 

Sclerosis 

Variabel 

bebas : 

Walking 

capacity, 

walking 

performan

ce 

Variabel 

terikat : 

6MWT 

Cross-

sectional 

study 

Relative 

aerobic 

intensity was 

constant 

through out the 

day (67±10% 

of estimated 

maximal heart 

rate) all sub-

groups heart 

rate increased 

and distance 

walked 

declined after 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara 

kebugaran (six 

minute walking 

test) dengan 

aktivitas fisik  

pada lansia di 

posyandu 

lansia Dinoyo 

Kota Malang 

Penelitian 

dilakukan di 
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the first minute 

(p<0,001). 

Malang. 

5. Nurshal Akbar 

Aidil, 

Widiyanti, 

Dharmmika 

Susanti (2015) 

Perbandingan 

Jarak 

Tempuh Uji 

Jalan 6 Menit 

antara Lansia 

yang Rutin 

Senam Lansia 

dengan 

Lansia yang 

tidak Rutin 

Senam Lansia 

Variabel 

bebas : 

Senam, 

Lansia 

Variabel 

terikat : 

Uji jalan 6 

menit 

Uji 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

analisa data 

menggunak

an uji T test 

apabila 

distribusi 

normal dan 

Mann 

whitney 

apabila 

distribusi 

tidak 

normal 

Terdapat 

perbedaan 

rata-rata jarak 

tempuh pada 

uji jalan 6 

menit 

(p=0,0003) dan 

perbedaan 

presentasi 

jarak tempuh 

uji jalan 6 

menit 

(p=0,0001) 

antara lansia 

yang rutin 

senam lansia 

dengan lansia 

yang tidak 

rutin senam 

lansia. 

Peneliti tidak 

memberikan 

perlakuan pada 

sample, 

penelitian 

dilakukan di 

posyandu 

lansia Dinoyo 

Kota Malang. 




