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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Tumbuh kembang manusia terjadi melalui beberapa proses, salah satunya 

adalah proses menjadi lansia (lanjut usia). Proses perkembangan manusia dimulai 

sejak bayi, anak-anak, dewasa, hingga menjadi tua (Azizah, 2011). Setiap 

manusia akan mengalami proses menjadi lansia karena itu merupakan bagian dari 

proses kehidupan yang tidak dapat dihindari. Undang-undang No. 13 tahun 1998 

tentang kesehatan menyatakan bahwa, seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun 

disebut lansia (Maryam, et al., 2008).  

Lansia adalah selompok manusia yang mengalami proses perubahan 

dalam dirinya dalam jangka waktu yang lama (Notoatmojo, 2010). Lansia sering 

dikaitkan dengan suatu masa degenerasi biologis yang menyertai proses menua. 

Proses menua sendiri adalah proses hilangnya kemampuan jaringan didalam tubuh 

secara perlahan dimana jaringan tersebut memiliki fungsi untuk memperbaiki atau 

mengganti jaringan yang rusak dan mempertahankan struktur fungsi normalnya 

sehingga tubuh tidak mampu melawan penyakit dan tidak mampu memperbaiki 

kerusakan yang dialami (Nugroho, 2008). 

Prevalensi lansia di Indonesia sebanyak 7,6% dari seluruh jumlah 

penduduk di Indonesia, terdapat 7 propinsi yang memiliki jumlah lansia terbanyak 

di Indonesia. Hasil Susenas pada tahun 2015, jumlah penduduk lansia di Jawa 

Timur terdapat 4,45 juta orang atau sekitar 11,46% dari total penduduk di Jawa 

Timur (BPS provinsi Jawa Timur, 2015). Sedangkan untuk jumlah lansia di kota 

Malang dengan jumlah 75.403 lansia dari 851.298 jumlah penduduk kota Malang 

(BPS Kota Malang, 2015). Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya 
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jumlah penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah lansia yang 

meningkat akan memberikan dampak pada kehidupan lansia yaitu lebih cepatnya 

terjadi proses penuaan (Hikmawati & Purnama, 2008). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mengalami 

proses penuaan tercepat di Asia Tenggara. Pada tahun 2005 jumlah penduduk 

lansia di Indonesia sebanyak kurang lebih 18,3 juta jiwa dan jumlah tersebut 

meningkat sekitar 19,3 juta jiwa penduduk dari seluruh jumlah penduduk di tahun 

2005-2010 yaitu 234,1 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2025 mendatang 

diperkirakan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan meningkat 13,1% atau 

sekitar 27 juta jiwa penduduk (Komnas Lansia, 2010). 

Nugroho (2008) mengatakan bahwa proses menua mengakibatkan 

berbagai macam masalah baik secara biologis, fisik, sosial ekonomi, maupun 

mental. Masalah mental yang sering terjadi pada lansia adalah depresi, 

kecemasan, dan stres. Masalah mental dapat mengakibatkan lansia mengalami 

perasaan kesepian, kehilangan, dan merasa tidak berharga (Stanley dan Beare, 

2006 dalam Putri, 2012). Selain masalah mental, lansia lebih cenderung 

mengalami peristiwa seperti penurunan status sosial ekonomi dengan pensiun, 

berkabung, dan cacat. Masalah-masalah diatas dapat menyebabkan lansia 

kehilangan kemerdekaan, tekanan psikologis dan kesepian. Maka apabila lansia 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan peran serta tugas 

perkembangannya dengan maksimal akan mudah mengalami stres (Khairani, 

2016).  

Data prevalensi menunjukkan tingkat stres pada lansia sebesar 18,75% 

keluhan stres sedang dan 21,25% keluhan berat. Sedangkan faktor yang 

menyebabkan stres pada lansia diantaranya adanya perubahan fisik, perubahan 
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lingkungan tempat tinggal, perubahan jumlah anggota keluarga (meninggal), dan 

perubahan dalam aktifitas sehari-hari (Jaka, Prabowo, Dewi, 2015). 

Penanganan stres di Indonesia harus diprioritaskan karena insidensi stres 

di Indonesia yang tinggi yaitu pada tahun 2008 tercatat dari seluruh jumlah 

penduduk Indonesia ada sekitar 40% penduduk yang mengalami gangguan mental 

atau stres. Tekanan ekonomi umumnya merupakan penyebab tingginya tingkat 

stres penduduk Indonesia dengan prevalensi 13,33% penduduk dengan 

pengeluaran tiap bulan dibawah Rp 211.726,00 (Depkes, 2009). 

Stres merupakan perasaan tertekan serta keadaan lingkungan yang 

memberikan beban pada manusia untuk beradaptasi, terutama beban kejiwaan dan 

emosional (Tamher dan Noorkasiani, 2009). Stres yang dibiarkan terlalu lama 

dapat menghambat kelancaran seseorang untuk menyelesaikan proses 

perkembangan. Lansia biasanya beradaptasi terhadap kemungkinan kematian 

pasangannya dan terhadap perubahan yang terjadi didalam keluarga (Putri, 2012.) 

Ketika memasuki usia tua, lansia akan mengalami berbagai macam 

penurunan dalam dirinya, seperti kondisi fisik, psikis, dan daya ingat yang 

menurunan serta kemampuan untuk bersosialisasi yang menurun sehingga 

kehidupan sosialnya akan berkurang dan akan mengakibatkan stres pada lansia 

(Nugroho, 2008). Adanya perubahan tersebut maka lansia sangat membutuhkan 

keberadaan keluarga agar dapat memberikan dukungan secara fisik maupun 

mental akibat proses menua yang dialaminya. Lansia akan merasakan kepuasan 

hidup ketika mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar 

sehingga lansia memiliki semangat hidup (Hikmawati & Purnama, 2008). Akan 

tetapi, kenyataanya pada saat ini banyak lansia yang tinggal sendiri dirumah dan 

bahkan ada juga yang bertempat tinggal di panti jompo sehingga lansia merasa 
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kesepian dan merasa terbuang karena tidak adanya dukungan dari keluarganya. 

Hal terebut dapat menyebabkan stres pada lansia (Sari, 2011). 

Stres dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik dimana 

penyakit ini dapat dikatakan cukup memberikan efek pada kelangsungan hidup. 

Dampak yang ditimbulkan dari stres ini hampir seluruh sistem organ tubuh dapat 

terganggu, misalnya sistem pernapasan (gastrointestinal dan respirasi), sistem 

muskuloskeletal (pergerakan), sistem kardiovaskular, sistem integument (kulit), 

dan sistem metabolik (Hilmi, 2014). 

Penanganan stres dapat dilakukan dengan terapi farmakologis dan terapi 

non farmakologis. Penanganan stres dengan terapi farmakologis berupa obat anti 

depresan (anti depressant) dan anti cemas (anxiolytic) yang mana obat tersebut 

dapat menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi (Sari, dkk, 2015). 

Sedangkan berdasarkan jurnal terapi non farmakologis yang dapat diberikan pada 

lansia berupa senam aerobic low impact yaitu senam Tai Chi (Rubia, 2014). 

Selain senam Tai Chi senam yang dapat dilakukan oleh lansia untuk menangani 

stres adalah Dance Movement Therapy (Agarwai, Chowdhry, Mullerpatan, 2014). 

Dance Movement Therapy (DMT) merupakan salah satu bentuk tarian 

yang digunakan untuk penyembuhan atau terapi dan merupakan bentuk dari 

emosional, kognitif, fisik, dan sosial individu. DMT dapat dilakukan oleh semua 

usia mulai dari anak-anak sampai lansia (Chaiklin & Wengrower, 2009). Dance 

Movement Therapy adalah bentuk terapi yang menggunakan gerakan untuk 

mengatasi masalah stres dengan tujuan sebagai sarana interaksi antar sesama, 

sebagai kegiatan yang menyenangan, dan sarana pelepas ketegangan sehingga 

tubuh menjadi rileks (Pylvanainen, Muotka, & Lappalainen, 2015). 
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Tai Chi merupakan latihan tradisional dari Cina yang mempunyai 

gerakan yang lambat, pernapasan perut yang dalam, dan pemusatan pikiran 

dengan menggunakan unsur meditasi. Para lansia cocok melakukan olahraga 

senam Tai Chi karena gerakan pada senam Tai Chi lembut dan dapat juga sebagai 

salah satu alternatif yang dapat menjadi pilihan untuk latihan (Dongoran, 2014). 

Senam Tai Chi memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk 

mengurangi perasaan tertekan, keadaan yang mengancam baik secara perilaku 

maupun kognitif (pikiran), dan perubahan-perubahan yang dialami. Senam 

tersebut dapat mengikat energi-energi positif yang kemudian nantinya akan 

memunculkan efek rasa rileks, tenang, dan tentram dalam jiwa sehingga dapat 

menghilangkan stres dalam tubuh (Nasir dan Muhith, 2011). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 

26 Maret 2018 di panti lansia kota Malang, perawat di panti tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat banyak lansia yang sering melamun, mudah marah (tersinggung), 

mudah lelah, tidak nafsu makan, dan sulit untuk tidur. Keluhan-keluhan tersebut 

merupakan ciri-ciri seseorang mengalami stres. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan tidak adanya penelitian yang sama 

sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Perbedaan 

Pengaruh Dance Movement Therapy dan Senam Tai Chi Terhadap Penurunan 

Tingkat Stres Pada Lansia di Panti Jompo Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Dance Movement Therapy terhadap penurunan tingkat 

stres pada lansia di panti jompo kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh senam Tai Chi  terhadap penurunan tingkat stres pada 

lansia di panti jompo kota Malang? 
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3. Bagaimanakah perbedaan pengaruh Dance Movement Therapy dan senam Tai 

Chi terhadap penurunan tingkat stres pada lansia di panti jompo kota Malang? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh Dance Movement Therapy dan senam 

Tai Chi terhadap penurunan tingkat stres pada lansia di panti jompo kota 

Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan Dance 

Movement Therapy pada lansia di panti jompo kota Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan senam Tai 

Chi pada lansia di panti jompo kota Malang. 

c. Menganalisis perbedaan pengaruh Dance Movement Therapy dan senam Tai 

Chi terhadap penurunan tingkat stres pada lansia di panti jompo kota 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti dengan adanya penelitian ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan sejauh mana perbedaan pengaruh Dance Movement 

Therapy dan senam Tai Chi terhadap penurunan tingkat stres pada lansia dan 

membuktikan sebuah teori dengan cara praktek klinis. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Manfaat bagi lokasi penelitian yaitu penyebaran informasi tentang 

perbedaan pengaruh Dance Movement Therapy dan senam Tai Chi terhadap 
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penurunan tingkat stres pada lansia kepada masyarakat setempat dan 

masyarakat umum. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fisioterapi yang membutuhkan 

pengetahuan lebih terkait intervensi Fisioterapi dalam menurunkan tingkat stres 

pada lansia. 

4. Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

fisioterapi dalam mengembangkan ilmu fisioterapi di bidang geriatric 

khususnya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Jurnal Penelitian 

No Nama dan 
Tahun 

Judul 
Jurnal 

Instrumen 
Penelitian 

Hasil  Perbedaan 

1.  Juana 

Rosado-

Perez 

 Rocio Ortiz 

 Edelmiro 
Santiago-

Osorio 

 Victor 

Manuel 

Mendoza 
Nunez 

 

Tahun 2013 

Effect of 

Tai Chi 
versus 

Walking on 

Oxidative 

Stress in 
Mexican  

Older 

Adults. 

 Variabel 

Independen 

Tai Chi dan 
Walking 

 Variabel 

Dependen 

Stres oksidatif 

Penelitian tentang 

efektivitas senam 
Tai Chi dan 

berjalan terhadap 

stres oksidatif 

pada lansia. Hasil 
dari penelitian ini 

yaitu lebih efektif 

gabungan 
intervensi 

berjalan dan Tai 

Chi terhadap stres 

oksidatif pada 
lansia 

dibandingkan 

dengan satu 
intervensi saja. 

 

Dalam penelitian 

ini peneliti 
membandingkan 

intervensi senam 

Tai Chi dan Dance 

Movement Therapy 
terhadap penurunan 

stres pada lansia, 

sedangkan pada 
jurnal yang 

digunakan peneliti 

membandingkan 

efektivitas senam 
Tai Chi dan 

berjalan terhadap 

stres pada lansia. 
Selain itu jumlah 

kelompok yang 

diteliti juga 
berbeda. Pada 

penelitian ini hanya 

ada 2 kelompok 

saja, sedangkan 
pada jurnal ada 3 

kelompok yang 

diteliti. 
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2.  Jose Moral 

de la Rubia 

 Adrian Valle 

de la O 

 Cirilo H. 

Garcia 
Cadena 

 Luis A. 

Perez 

Gongora 
 

Tahun 2014 

Effect of 

Tai Chi 

Practice on 
Stress, 

Self-

Esteem and 
Perceived 

Life 

Expectancy 

and a 
Structural 

Model of 

Relation 
Among 

These 

Variables 
Taking Into 

Account 

Age. 

 Variabel 

Independen 

Tai Chi 

Practice 

 Variabel 
Dependen 

Stres, 

kepercayaan 
diri, dan 

harapan hidup 

Penelitian tentang 

ada atau tidaknya 

efek senam Tai 
Chi pada stres, 

kepercayaan diri, 

dan harapan hidup 
serta hubungan 

antar variabel. 

Hasil dari 

penelitian ini 
yaitu adanya efek 

dari senam Tai 

Chi pada stres, 
kepercayaan diri, 

dan harapan 

hidup. 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

membandingkan 
antara intervensi 

senam  Tai Chi dan 

Dance Movement 
Therapy terhadap 

penurunan tingkat 

stres pada lansia, 

sedangkan pada 
jurnal yang 

digunakan peneliti 

hanya meneliti efek 
senam Tai Chi 

terhadap stres, 

kepercayaan diri, 
dan harapan hidup. 

Selain itu, objek 

yang diteliti juga 

berbeda. Pada 
penelitian ini hanya 

1 variabel saja 

sedangkan pada 
jurnal meneliti 3 

variabel. 

3.  Hye-Jung 

Choi 

 Carol Ewing 

Garber 

 Tae-Won 
Jun 

 Young-Soo 

Jin 

 Sun-Ju 

Chung 

 Hyun-Joo 
Kang 

 

Tahun 2013 

Therapeutic 

Effects of 
Tai Chi in 

Patients 

with 
Parkinson’s 

Disease. 

 Variabel 

Independen 

Tai Chi 

 Variabel 
Dependen 

penyakit 

parkinson 

Penelitian tentang 

efek terapeutik 
senam Tai Chi 

terhadap penyakit 

parkinson. Hasil 
dari penelitian ini 

membuktikan 

bahwa senam Tai 

Chi memiliki efek 
terhadap status 

fungsional pasien 

parkinson. 

Pada penelitian ini 

peneliti 
membandingkan 

intervensi senam 

Tai Chi dan Dance 
Movement Therapy 

sedangkan pada 

jurnal hanya 

menggunakan satu 
intervensi saja yaitu 

senam Tai Chi. 

Kemudian subjek 
yang diteliti juga 

berbeda, pada 

jurnal subjeknya 
pasien parkinson 

sedangkan pada 

penelitian ini 

subjeknya lansia 
secara umum. 
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4.  Bela Agarwal 

 Meghana 

Chowdhry 

 Rajani 

Mullerpatan 

 
Tahun 2014 

Effect of 

Movement 

Therapy on 
Academic 

Stress in 

Physiothera
py Students 

 Variabel 

Independen 

Movement 

Therapy 

 Variabel 
Dependen 

Stres 

akademik. 

Penelitian tentang 

efek Movement 

Therapy terhadap 
stres akademik 

pada pelajar 

Fisioterapi. Hasil 
dari penelitian 

tersebut 

mengatakan 

bahwa Movement 
Therapy dapat 

membantu 

mengurangi 
tingkat stres pada 

pelajar 

Fisioterapi. 

pada penelitian 

yang akan 

dilakukan 
menggunakan 2 

intervensi yaitu 

senam Tai Chi dan 
Dance Movement 

Therapy yang 

nantinya akan 

dibandingkan 
sedangkan pada 

jurnal hanya 

menggunakan satu 
intervensi yaitu 

Movement Therapy. 

Subjek 
penelitiannya pun 

berbeda pada 

penelitian yang 

akan dilakukan 
menggunakan 

subjek lansia 

sedangkan pada 
jurnal 

menggunakan 

pelajar. 

5.  Rainbow T.H. 

Ho, PhD 

 Ted C.T. 
Fong, Mphil 

 Irene K.M. 

Cheung, 

MsocSc 

 Paul S.F. Yip, 
PhD 

 Mai-yee Luk, 

MBBS 

 
Tahun 2016 

Effect of a 
Short-Term 

Dance 

Movement 
Therapy 

Program on 

Symptoms 

and Stress 
in Patients 

with Breast 

Cancer 
Undergoing 

Radiothera

py: A 
Randomize

d, 

Controlled, 

Single-
Blind Trial 

 Variabel 

Independen 

Dance 

Movement 

Therapy 

 Variabel 
Dependen 

Gejala stres 

dan stres 

Penelitian tentang 
efek Short-Term 

Dance Movement 

Therapy terhadap 
gejala stres dan 

stres pada pasien 

kanker yang akan 

menjalani 
Radiotherapy. 

Hasil dari 

penelitian ini 
menunjukkan 

bahwa Short-

Term Dance 
Movement 

Therapy 

mempunyai efek 

yang signifikan 
pada gejala stres 

dan stres yang 

dialami pasien 
kanker yang akan 

menjalani 

Radiotherapy. 

Penelitian yang 
akan dilakukan 

membandingkan 2 

intervensi yang 
berbeda yaitu 

senam Tai Chi dan 

Dance Movement 

Therapy sedangkan 
pada jurnal hanya 

menggunakan satu 

intervensi saja yaitu 
Short-Term Dance 

Movement Therapy. 

Subjek yang diteliti 
pada jurnal dan 

pada penelitan yang 

akan dilakukan pun 

berbeda. Pada 
literatur subjeknya 

pasien kanker yang 

akan melakukan 
Radiotherapy 

sedangkan pada 

penelitian yang 
akan dilakukan 

subjeknya lansia. 
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