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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lanjut Usia (Lansia)

1. Definisi Lanjut Usia (Lansia)

Masa tua merupakan tahap kehidupan yang akan mengalami

penurunan seperti kemunduran fisik, fungsional, sosial dan mental. Proses

penuaan seringkali dikaitkan dengan terjadinya perubahan yang bersifat

degeneratif pada tulang, saraf, pembuluh darah, paru-paru serta jaringan

lain yang terdapat didalam tubuh. Dengan kemampuan regeneratif yang

terbatas, lansia biasanya akan lebih mudah terserang penyakit, sindroma,

dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa (Kholifah, 2016).

Lanjut usia seringkali disebut senescene yakni periode rentang

kehidupan yang ditandai dengan penurunan dan perubahan pada fungsi

tubuh, dimulai dari usia yang berbeda untuk individu yang berbeda

(Wolman, 1982 dalam Mahfud, 2017). Untuk memahami lansia ada

beberapa cara, antara lain:

a. Primary aging merupakan proses kemunduran fisik yang bersifat

inevitable (tidak dapat dihindari) dan terjadi secara perlahan

b. Secondary aging merupakan hasil dari penyakit pada tubuh yang

dapat dihindari dan dikontrol oleh masing-masing individu, seperti

menjaga tubuh

tetap bugar, menjaga pola makan yang teratur, melakukan aktivitas

fisik
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2. Kategori Umur Lanjut Usia

Adapun kategori berdasarkan usia pada lansia menurut World Health

Organization (WHO, 2013), yakni:

a. Middle age (usia pertengahan) yakni  usia lanjut yang ditandai dengan

kematangan jiwa (45-59 tahun).
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b.Elderly age (usia lanjut) yakni kelompok yang memasuki usia lanjut

dini (60-75 tahun).

c. Old (usia tua) yakni kelompok lanjut usia yang berisiko menderita

penyakit degeneratif (76-90 tahun).

d. Very old (usia sangat tua) yakni kelompok usia yang sangat tua (>90

tahun).

3. Konsep Menua

a. Definisi Menua

Proses menua adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari

oleh setiap orang yang mengalami masa tua, sifatnya

berkesinambungan dan terus-menerus akan terjadi. Lansia akan

mengalami penurunana aktivitas yang disebabkan oleha kelemahan

pada fisik, mental, psikologi, keterbatasan mobilitas atau gerak, dan

penurunan status sosial (Swedarma et al, 2015). Faktor yang

menyebabkan proses penuaan seperti radikal bebas, genetik,

hormonal, dan aktivitas berlebihan (Pangkahila, 2013).

b. Teori Proses Menua

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan penuaan yaitu teori

biologi, teori sosial, dan teori psikologi (Ekasari et al, 2008):

1) Teori Biologi

a) Teori Mutasi Dan Genetika

Menua merupakan genetik yang telah terprogram pada

spesies-spesies tertentu. Pada proses biokimia akan diprogram

oleh molekul DNA dan disetiap sel akan mengalami mutasi

kromosom
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b) Teori Immunologi

Menua merupakan sistem imun yang efektif akan masuk

kedalam tubuh berupa virus yang menyebabkan adanya

kerusakan pada organ.

c) Teori Stress

Menua merupakan hilangnya sel-sel yang sering

digunakan oleh tubuh secara terus-menerus kemudian

mengalami kelelahan sehingga terjadilah stress pada

regenerasi jaringan yang tidak dapat menjaga kestabilan tubuh

2) Teori Sosial

a) Teori Penarikan Diri

Proses lansia yang dimana mulai mempersiapkan diri

terhadap kematian dan lambat laun menarik diri dari aktivitas

yang biasanya sering dilakukan pada masa mudanya.

b) Teori Interaksi Sosial

Proses lansia yang mengalami penurunan kekuasaan,

sehingga interaksi antar sosial berkurang, yang ada hanya

harga diri.

c) Teori Aktivitas

Proses lansia yang beranggapan bahwa menua merupakan

perjuangan menjadi tetap muda dan mempertahankan aktivitas

sosialnya saat masa muda.

3) Teori Psikologis

a) Teori hierarki kebutuhan manusia maslow (maslow’s

hierarchy of human needs) yakni keperluan yang mendasar
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untuk manusia dimulai dari tingkat rendah (kebutuhan

biologis, kasih sayang, dan harga diri) ke tingkat yang tinggi

(aktualisasi diri).

b) Teori individualisme jung (jung’s theory of individualisme)

yakni di dunia manusia memiliki sifat yang terbagi menjadi

dua introvert dan ekstrovert. Pada lansia biasanya memiliki

sifat introvert yang berarti suka menyendiri.

4. Perubahan Pada Lanjut Usia

Setiap seseorang yang telah memasuki masa tua pada lansia akan

mengalami banyak perubahan-perubahan pada dirinya antara lain

(Sunaryo et al, 2016):

a. Peubahan Fisik

1) Perubahan Sel

Perubahan sel yang terjadi yakni jumlah sel pada lansia

menjadi lebih sedikit, jumlah cairan pada tubuh berkurang tetapi

ukuran semakin besar, berat sel berkurang 5-10%.

2) Perubahan Sistem Sensoris

a) Penglihatan

Pada proses menua akan terjadi perubahan fungsi mata

dan penglihatan yakni lansia kesulitan dalam membaca huruf-

huruf kecil dan melihat atau membaca dari jarak pandang jauh

dan jarak pandang dekat, penurunan ukuran pupil, perubahan

warna dan menimbulkan katarak sehingga penglihatan

menjadi kabur, dan penurunan produksi air mata

b) Pendengaran
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Kehilangan pendengaran sering disebut prebiakusis,

perubahan yang biasanya terjadi seperti penurunan fungsi

sensorineural pada telinga dalam yang menyebabkan lansia

kehilangan pendengaran, pada telinga bagian dalam terjadi

pengapuran pada tulang pendengaran dan otot serta ligament

menjadi lemah dan kaku, pada telinga bagian luar kulit

menjadi kering dan tipis sehingga terjadi gangguan konduksi

pada suara. Sekitar 50% biasanya banyak terjadi pada lansia

yang berusia >60 tahun.

c) Perabaan

Perubahan pada indra perabaan dipengaruhi oleh

perubahan penglihatan dan perubahan pendengaran seperti

kehilangan propioseptif dan sensasi.

d) Pengecapan

Perubahan yang bisa terjadi pada indra pengecapan yakni

kerusakan papila sehingga sistem sensitivitas pada lidah untuk

merasa berkurang (manis, pahit, asam, dan asin).

e) Penciuman

Penurunan dan kehilangan sensasi penciuman sehingga

terjadi penurunan sensivitas pada lansia.

3) Perubahan Sistem Muskuloskeletal

a) Jaringan Penguhubung (Elastin Dan Kolagen)

Perubahan yang terjadi seperti penurunan kemampuan

meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak, dan

hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
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b) Tulang

Berkurangnya kepadatan pada tulang yang sebagai

penyokong organ tubuh pada manusa sehingga akan

menyebabkan fraktur, nyeri, dan deformitas.

c) Otot

Penyebab dari adanya peningkatan jaringan lemak serta

penghubung mengakibatkan struktur dan ukuran otot

mengalami perubahan yakni semakn mengecil.

d) Kartilago

Perubahan yang terjadi pada permukaan sendi yang rata

dan granulasi yakni peradangan, keterbatassan gerak, dan

nyeri.

e) Sendi

Perubahan yang kerap terjadi pada kemunduran elastisitas

biasanya mengakibatkan kehilangan fleksibilitas serta luas

gerak sendi menjadi terbatas

4) Perubahan Sistem Kardiovakular Dan Respirasi

a) Sistem Kardiovaskular

Perubahan yang terjadi yakni dinding ventrikel kiri

menjadi menebal karena fungsi pada serat-serat elastis

menghilang sehingga terjadilah ketidakmampuan jantung untuk

distensi, sistem aorta, arteri perifer manjadi kaku serta tidak

lurus, dan vena meregang membentuk fase dilatasi sehingga

terajadi oedema.

b) Sistem Respirasi
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Perubahan yang terjadi pada jaringan ikat dapat

mengakibatkan kapasitas total yang terdapat didalam paru

menjadi tetap, namun volume cadangan pada paru semakin

bertambah dan juga, otot kartilago serta sendi pada thoraks

berubah sehingga pola pernafasan menjadi terganggu..

5) Perubahan Sistem Gastrointestinal

Pada usia >30 tahun akan mengalami kehilangan gigi yang

dikarenakan terjadinya periodontal diase, berkurangnya rasa lapar

atau nafsu makan berkurang.

6) Perubahan Sistem Reproduksi

Perubahan yang tejadi seperti pada perempuan terjadi

penurunan pada selaput lendir vagina, mengalami penurunan

sekresi, peningkatan endrogen sehingga menyebabkan terajadinya

penurunan pada masa tulang dengan resiko osteoporosis maupun

fraktur, sedangkan pada laki-laki meskipun terjadi penurunan pada

reproduksi masih bisa mendapatkan spermatozoa dan atrofi prostat

otot di area hiperplasia (Sunaryo et al, 2016).

7) Perubahan Pada Sistem Kulit

Perubahan yang terjadi pada kulit diakbitakan dari semakin

bertambahnya usia maka kulit akan mengalami perubahan dan

penurunan seperti keriput karena kehilangan kratinasi, kulit

menjadi kasar karena keelastisitasan pada permukaan kulit hilang,

jumlah kelenjar keringat yang ada didalam tubuh berkurang.

b. Perubahan Mental
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Perubahan mental seringkali dialami pada lansia disebabkan

karena faktor umum yang mempengaruhinya seperti timbul rasa

cemas, tidak aman, merasa terancam karena suatu penyakit, dan

merasa tidak bisa saat melakukan kegiatan yang sering dilakukannya

secara mandiri ataupun tanpa bantuan orang lain

c. Perubahan Spiritual

Semakin usia individu bertambah maka akan lebih sering dalam

mendekatkan diri kepada sang penciptanya dan memahami agamanya,

hal ini dapat dilihat dari cara berfikir maupun tindakan yang

dilakukan dalam kesehariannya.

d. Perubahan Psikososial

Perubahan yang akan terjadi seperti kondisi tubuh semakin

melemah, hilangkanya pekerjaan sehingga berakibat pada gangguan

gizi, merasa memiliki ketidakmampuan dalam hidupnya karena

penyakit kronis, perubahan pada pandangan hidup yang sering datang

ke rumah sakit untuk melakukan peerikssaan kesehatan, dan merasa

malu serta minder terhadap faktor lingkungan.

5. Karakteristik Lanjut Usia

Tipe lansia dapat dilihat dari karakter lansia itu sendiri baik dari

keadaan fisik, sosial, pengalaman hidup, dan perubahan mental, adapun

tipe pada lansia yakni (Kurniasari, 2015), yakni:

a. Tipe optimis merupakan lansia yang tidak mudah menyerah dalam

enghadaspi urusan dan peduli terhadap keadaan lingkungan sekita dan

diri sendiri.
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b. Tipe independen merupakan lansia yang mengantungkan diri pada

bantuan orang lain

c. Tipe bingung merupakan lansia yang menutup diri dari keadaan

sekitar, sehingga tidak mau bersosialisasi atau berkomunikasi dengan

orang lain.

d. Tipe tidak puas merupakan lansia yang tidak mampu menerima atas

perubhaan yang tejadi pada dalam dan luar diri, sehingga mudah

marah, tersinggungan, dan tidak sabaran.

e. Tipe mandiri merupakan individu yang mampu dalam melakukan

segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan dari orang lain serta pintar

berinteraksi.

f. Tipe arif bijaksana merupakan lansia yang lebih mendominasikan

sikap sopan santun terhadap orang lain.

g. Tipe pasrah merupakan lansia yang lebih pasrah dan menerima suatu

perubahan yang terajdi pada dirinya.

6. Problematika Lanjut Usia

Akibat dari adanya perubahan sistem pada tubuh menyebabkan

terjadinya masalah kesehatan baik anatomi aupun fisiologis lansia

(Wahyunita dan Fitrah, 2010), antara lain:

a. Masalah kesehatan pada kardiovaskular:

1) Tekanan Darah Tinggi

Kebanyakan dari lansia menderita penyakit tekanan darah tinggi

yang tidak disadari keberadaannya, tekanan darah tinggi

merupakan suatu kondisi dimana tekanan darah sistolik ≥ 140

mmHg tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Pembuluh darah pada
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lansia cinderung tebal dan kaku sehingga

menyebabkankemampuan jantung untuk memompa darah ke

seluruh tubuh menurun dan kerja jantung semakin meningkat,

sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi, apabila penyakit

hipertensi.

2) Penyakit jantung koroner.

3) Aktivitas fisik yang kurang.

4) Kebugaran yang buruk.

b. Masalah kesehatan pada neurologi, seperti:

1) Kencing Manis

Lansia dengan berat badan berlebih (obesitas), pola makan

yang kurang benar, serta aktivitas fisik yang cinderung menurun

menyababkan lansia lebih rentan terkena diabetes mellitus.

2) Kecemasan.

3) Kualitas hidup buruk.

4) Gangguan tidur.

c. Masalah kesehatan pada respirasi seperti pneumonia, influenza, dan

penyakit paru obstruksi.

d. Masalah kesehatan pada muskuloskeletal, seperti:

1) Osteoporosis

Osteoporosis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan

berkurangnya masa tulang yang menyebabkan menurun kekuatan

tulang serta meningkatkan kerapuhan tulang (Anna & Quratul, 2013).

2) Osteoarthtritis (OA)
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Osteoartrhritis merupakan peradangan pada sendi disertai

kerusakan pada tulang rawan dan perlunakan permukaan sendi secara

progresif dan pertumbuhan tulang rawan sendi (osteofit) di tepi

tulang.

B. Aktivitas Fisik

1. Definisi Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik ialah pola gerakan yang dilakukan oleh otot rangka

beserta sistem penunjangnya disertai dengan adanya pegeluaran energi.

Banyaknya pasokan energi yang diperlukan bergantung pada berapa

banyak otot yang bergerak, berapa berat pekerjaan yang dilakukan, dan

berapa lama waktu yang diperlukan. Untuk bergerak otot membutuhkan

energi di luar metabolisme, sedangkan pau-paru dan jantung memerlukan

energi untuk mengantarkan oksigen dan zat-zat gizi ke seluruh tubuh dan

untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh (Almatsier 2002,

dalam Esty, 2017).

World Healt Organization WHO, Physical Inactivity: A Global Public

Health Problem, (2017) dalam Esty, (2017) mengungkapkan bahwa,

aktivitas fisik sangatlah berbeda dengan exercise. Exercise merupakan

kategori aktivitas fisik yang berulang, terstruktur, dan direncanakan yang

bertujuan sebagai pemeliharaan dan perbaikan komponen kebugaran fisik

seperti olahraga. Sedangkan aktivitas fisik yang tidak terstruktur

melibatkan gerakan tubuh dan dilakukan pada aktivitas sehari-hari seperti

bekerja, berkendara aktif, melakukan pekerjaan rumah dan kegiatan

rekreasi.
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Riskesdas, 2013 dalam Esty, 2017 mengatakan bahwa aktivitas fisik

memiliki beberapa kriteria, yakni:

a. Aktivitas Fisik Aktif

Aktivitas fisik aktif akan memiliki pengaruh baik bagi tubuh

seperti untuk kebugaran, meningkatkan ketahanan tubuh, tekanan

darah stabil, menghinddari terjadinya penyakit diabetus mellitus,

obesitas, membantu mengatasi gangguan tidur, serta meningkatkan

kualitas hidup yang baik.

b. Aktivitas Fisik Kurang Aktif Atau Sedentari

Aktivitas sedentari dapat meningkatkan risiko penyakit seperti

penyakit jantung, diabetus mellitus, hipertensi, stroke, dan bisa

mempengaruhi umur harapan hidup. Kegiatan yang biasanya

dilakukan seperti duduk atau berbaring sehari-hari di tempat kerja

(membaca, kerja di depan komputer), di rumah (menonton tv,

mengobrol, beramain game), di perjalanan atau transportasi (kereta,

pesawat, bis, mobil), tetapi kecuali waktu tidur.

2. Jenis Aktivitas Fisik

Aktivitas atau kegiatan dalam kategori baik harus memenuhi kriteria

FITT yang terdiri dari  (frequency, intensity, time, type). Frekuensi

merupakan kegiatan yang dilakukan seberapa sering (hari dalam

seminggu). Intensitas merupakan seberapa keras kegiatan dilakukan.

Waktu merupakan kegiatan yang sekali dilakukan dalam (durasi). Jenis

merupakan kegiatan yang dilakukan.
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Jenis-jenis aktivitas fisik pada lansia dilakukan tergantung dari

tujuannya, apakah untuk kesehatan, kebugaran, perbaikan kinerja, dan

kemandirian menurut Kathy, (2012) dalam Esty, (2017), yakni:

a. Latihan Aerobik

Latihan yang dilakukan untuk membuat kerja paru dan jantung

meningkat dengan kebutuhan oksigen maksimum seperti berjalan,

bersepeda, berlari, dan naik turun tangga. Lansia yang memiliki

rentan usia>65 tahun disarankan melakukan latihan yang dimulai dari

intensitas rendah dan peningkatan dilakukan berdasarkan toleransi

masing-masing individual. Latihan fisik pada lansia bisa dilakukan

dengan durasi waktu 30 menit untuk intensitas sedang, dilakukan

dengan durasi waktu 20 menit dan frekuensi 5 kali dalam satu

minggu. Untuk intensitas tinggi, dilakukan dengan durasi waktu 20

menit dan frekuensi 3 kali dalam satu minggu dengan cara kombinasi

selama 2 hari dengan intensitas tinggi dan dengan intensitas sedang

dalam seminggu.

b. Latihan Fleksibilitas Dan Keseimbangan

Latihan fleksibilitas diberikan dengan tujuan untuk membantu

menjaga lingkup gerak sendi. biasanya dapat diilakukan 2-3 hari per

minggu, sedngkan yang melibatkan peregangan otot dan sendi 3-4

kali, dengan sekali penariakn dipertahankan 10-30 detik.

Latihan keseimbangan diberikan dengan tujuan untuk membantu

mencegah lansia agar tidak mudah jatuh. Latihan ini dilakukan 3 hari

dalam seminggu, dengan intensitas rendah seperti berjalan, senam tai

chi, chair based exercise
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c. Latihan Kekuatan Otot

Latihan kekuatan otot merupakan latihan yang bertujuan untuk

memperkuat dan menyokong otot serta jaringan ikat seperti duduk

dikursi kemudian kaki dililit dengan alat pembebanan handuk yang

panjang kemudian ditahan beberapa detik dengan kemampuan

tergantung pada individu. Latihan dilakukan sebanyak seminggu 2x

dengan pemberian jeda untuk istirahat. Untuk membentuk kekuatan

otot yang maksimal bisa menggunakan tahanan atau beban dengan 10-

12 repitisi setiap latihan. Pemberian intensitas latihan akan meningkat

seiring dengan meningkatnya kemampuan lansia dengan jumlah

repitisi juga ditingkatkan bebannya, 10-25 repitisi dalam satu set

latihan. .

3. Klasifikasi Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik memiliki 3 klasifikasi dalam beberapa tingkatan, yakni:

a. Aktivitas Ringan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan menggunakan sedikit

tenaga sehingga tidak menghasilkan perubahan pada tubuh seperti

berkendaraan, menonton tv, duduk, beribadah.

b. Aktivitas Sedang

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan intensitas

tenaga sedang minimal 150 menit yang menggunakan kekuatan

otot secara fleksibilitas seperti berjalan kaki dengan cepat, joging

atau berlari-lari kecil, menyapu dan mengepel lantai dan

bersepeda.

c. Aktivitas Berat
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Kegiatakan atau aktivitas yang dilakukan secara terus

menerus menggunakan otot dengan intensitas minimal 10 menit

dan dilakukan minimal 3 hari dalam seminggu sampai

meningkatnya denyut nadi dan nafas lebih cepat dari biasanya

sehingga mengelurkan keringat yang dihassilkan dari dalam tubu

seperti bermain tenis meja, bola voly, bola basket, bela diri,

menimba air mencangkul, lari cepat (WHO, 2017 dalam Esty,

2017).

4. Manfaat Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik secara teratur banyak memiliki manfaat untuk tubuh,

seperti:

a. Meningkatnya metabolisme tubuh.

b. Meningkatnya kemampuan kerja otot.

c. Menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kerja otot jantung.

d. Meningkatkan ketahanan tubuh dalam melakukan kegiatan fisik.

e. Menghindari terjadinya obesitas.

5. Pengukuran Aktivitas Fisik

Penilaian untuk aktivitas fisik seseorang dalam penelitian bisa

dilakukan secara objektif atau subjektif. Penilaian objektif adalah

penilaian dengan beban yang rendah, sedangkan penilaian subjektif

adalah penilaian dengan beban yang tinggi. Beban adalah besarnya usaha

pada responden yang akan diberikan intervensi. Alat ukur yang bisa

digunakan untuk aktivitas fisik yang objektif antara lain adalah monitor

detak jantung, alat sensor gerakan, dan kalorimetri tidak langsung.

Sedangkan alat ukur yang bisa digunakan untuk aktivitas fisik yang
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subjektif antara lain observasi langsung dan kuesioner. Kelompok beban

rendah yang dimaksud adalah kelompok yang tidak memerlukan usaha

yang besar pada saat diberikan intervensi. Sedangkan kelompok beban

tinggi yang dimaksud adalah kelompok yang memerlukan usaha terus

menerus (Purwanto, 2010 dalam Esty, 2014).

Aktivitas fisik mempunyai penilaian dalam melakukan sebuah

penelitian salah satu kuesioner yang secara umum banyak digunakan

adalah kuesioner International Physical Activity Questionaire (IPAQ).

International Physical Activity Questionaire (IPAQ) adalah instrumen

yang telah diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia dan dikembangkan

oleh WHO di negara berkembang. Penggunaan instrumen IPAQ dalam

mengukur aktivitas fisik terdiri dari 7 pertanyaan yakni mengukur

aktivitas fisik berat (vigorous activity), aktivitas fisik sedang (moderate

activity), aktivitas berjalan (walking activity), dan aktivitas sedentary

atau duduk (sitting activity) pada seseorang yang dilakukan berapa lama

dalam hitungan waktu (jam/menit) serta berapa kali melakukan

kegiatasan tersebut dalam satu minggu terakhir. Kuesioner ini dapat

dilakukan mulai dari usia 16-84 tahun.

Kelebihan instrumen IPAQ yanki mempunyai beberapa pertanyaan

yang mudah dalam mengisi kuesioner tersebut, kegiatan yang dapat

dihitung berdasaran pada jumlah energy yang dihasilkan dan dikeluarkan

oleh tubuh (Tando, 2012 dalam Nia, 2018).

Pengukuran aktivitas fisik akan di klasifikasikan berdasarkan MET

(Metabolic Equivalent). MET merupakan rasio laju metabolisme saat

bekerja yang kemudian dibandingkan saat sedang beristirahat. Nilai 1



25

MET setara dengan 1 kkal/kg/jam dan didefinisikan sebagai energi ketika

duduk dengan tenang. Perbandingan nilai MET dalam aktivitas dengan

kategori sedang yaitu 4 kali lebih besar, sehingga dalam penilaiannya

bisa dikalikan 4 MET. Sedangkan pada kategori aktivitas berat memiliki

perbandingan 8 kali lebih besar, sehingga perhitungannya akan dikali 8

MET (Purohit, 2011 dalam Esty, 2014).

World Health Organization, (2005) dalam Nia, (2018) penilaian

aktivitas fisik di bagi dalam 3 klasifikasi, antara lain:

a. Aktivitas Tinggi

1) Aktivitas fisik berat minimal >3 hari dengan intensitas minimal

>1500 METs-menit/minggu.

2) Kombinasi aktivitas fisik berat, sedang, dan berjalan dalam >7

hari dengan intensitas minimal >300  MET-menit/minggu.

b. Aktivitas Sedang

1) Intensitas aktivasi berat minimal >20 menit/hari selama >3 hari.

2) Intensitas aktivitas sedang selama >5 hari atau berjalan minimal

>30 menit/hari.

3) Kombinasi aktivitas fisik berat, sedang, dan berjalan dalam >7

hari dengan intensitas minimal >600 MET-menit/minggu.

c. Aktivitas Rendah

Aktivitas dengan intensitas ringan yang tidak memenuhi ke

dalam kriteria aktivitas berat atau aktivitas sedang dengan nilai <10

menit/hari atau <600 METs-min/minggu.
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C. Kualitas Hidup

1. Definisi Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah persepsi individu dalam lingkup budaya dan

norma yang sesuai dengan tempat tinggal orang tersebut serta berkaitan

juga dengan harapan, standar, tujuan, dan kepedulian antar sesama selama

hidupnya. Kualitas hidup masuk kedalam beberapa kategori dimensi

yakni kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan aspek lingkungan.

Jika kebutuhan pada kualitas hidup tidak terpenuhi akan menimbulkan

permasalahan dalam kehidupan lanjut usianya yang dapat berpengaruh

pada menurunnya kualitas hidupnya (Ratna, 2008)

Kesejahteraan masuk kedalam salah satu parameter tingginya kualitas

hidup pada lansia. Jika pada lansia mencapai kualitas hidup yang tinggi,

maka diartikan kehidupannya mengarah pada kesejahteraan, sebaliknya

jika seseorang mencapai kualitas hidup yang rendah, maka diartikan

kehidupannya mengarah pada tidak sejahtera (Brown 2001, dalam Anis et

al, 2012).

2. Pengukuran Kualitas Hidup

Kualitas hidup mempunyai penilaian dalam melakukan sebuah

penelitian salah satu penilaian yang secara umum banyak digunakan

adalah penilaian dengan kuesioner World Healt Organization Quality of

Life-BREF (WHOQOL-BREF). WHOQOL-BREF merupakan kuesioner

kualitas hidup yang telah dikembangkan dari WHOQOL-100 dan sudah

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di beberapa negara.

Kelebihan dari instrumen WHOQOL-BREF yakni instrumen ini dapat

digunakan semua orang tanpa bergantung pada jenis dan jumlah penyakit
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serta lebih ringkas dan berkonsep, lebih mudah di terima oleh responden

(Vogl et al, 2012 dalam Hilfiah et al, 2016).

Kualitas hidup pada alat ukur WHOQOL-100 terdiri dari 100

pertanyaan  dan 6 dimensi untuk mengetahui kualitas hidup seseorang

yakni kesehatan fisik, psikologi, tingkat kemandirian, sosial, lingkungan,

dan keadaan spiritual. Kemudian World Healt Organization (WHO)

menyusun  menjadi instrumen WHOQOL-BREF dengan meringkas

menjadi 26 pertanyaan dan  empat dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan Fisik

Penilaian individu yang melingkupi keadaan fisiknya seperti

rassa tidak nyaman, sakit, nyeri, kemampuan bekerja, aktivitas sehari-

hari, mobilitas atau keterbatasan gerak.

b. Dimensi Kesejahteraan Psikologis

Penilaian individu yang melingkupi dirinya secara psikologis

seperti merasakan kepuasaan pada dirinya sendiri, keyakinan agama,

rasa hormat, perasaan negatif, penampilan tubuh, berfikir dan

berkonsentrasi.

c. Dimensi Hubungan Sosial

Penilaian individu yang melingkupi hubungannya dengan orang

lain, berinteraksi, melakukan aktivitas sosial.

d. Dimensi Lingkungan

Penialaian individu yang melingkupi hubungannya dengan

lingkungan tempat tinggal, rasa aman, akses layanan kesehatan,

transportasi, sarana, dan prasarana yang dimilikinya.
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WHOQOL-BREF memiliki 26 pertanyaan yang berasal dari

WHOQOL-100 (Travassoli et al., 2011) dengan mencakup 4 dimensi dan

sudah terbukti dapat mengukur kualitas hidup seseorang, yakni:

1) Kesehatan fisik terdiri dari 7 pertanyaan dengan butir item:

a) P3 : seberapa jauh rasa sakit mengganggu aktivitas.

b) P4 : tergantung pada obat dalam kehidupan sehari-hari.

c) P10 : energik untuk aktivitas sehari-hari.

d) P15 : mobilitas untuk bergaul.

e) P16 : kepuasaan tidur.

f) P17 : kepuasan untuk menampilkan aktifitas sehari-hari.

g) P18 : kepuasan dengan kemampuan untuk bekerja.

2) Psikologik terdiri dari 6 pertanyaan dengan butir item:

a) P5 : seberapa jauh menikmati hidup.

b) P6 : seberapa jauh merasa hidup berarti.

c) P7 : mampu berfikir dan berkonsentrasi.

d) P11 : menerima penampilan tubuh.

e) P19: kepuasan terhadap diri.

f) P26 : memiliki perasaan negatif.

3) Hubungan sosial terdiri dari 3 pertanyaan dengan butir item:

a) P20 : puas terhadap hubungan personal/sosial.

b) P21 : puas terhadap kehidupan seksual.

c) P22 : puas terhadap dukungan dari teman.

4) Lingkungan terdiri dari 8 pertanyaan dengan butir item:

a) P8 : merasakan aman sehari-hari.

b) P9 : lingkungan fisik yang sehat.
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c) P12 : sumber dana untuk memnuhi kebutuhan.

d) P13 : ketersediaan informasi bagi kehidupan sehari-hari.

e) P14 : kesempatan untuk rekreasi.

f) P23 : puas dengan lingkungan tempat tinggal.

g) P24 : puas dengan akses layanan kesehatan.

h) P25 : puas dengan transportasi.

Masing-masing dari pertanyaan memiliki skor skala likert 1-5. Skor

dihitung sesuai guadline scoring. Skor akhir yang nantinya akan

diinerpretasikan adalah skala 0-100 dengan skala sebagai berikut:

a. Skala skor akhir 0-20 artinya kualitas hidup sangat buruk.

b. Skala skor akhir 21-40 artinya kualitas hidup buruk.

c. Skala skor akhir 41-60 artinya kualitas hidup sedang.

d. Skala skor akhir 61-80 artinya kualitas hidup baik.

e. Skala skor akhir 81-100 artinya kualitas hidup sangat baik.

WHOQOL-BREF bisa menunjukkan kualitas hidup pada setiap

individu dengan melihat skor dai 4 domain. Pada instrumen ini dapat

diketahui kemiringan positif artinya semakin tinggi jumlah skor domain

maka juga kualitas hidup seseorang menjadi baik, dan berlaku untuk

sebaliknya


