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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia merupakan suatu proses alamiah pada seseorang yang telah 

melewati masa mudanya dengan memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. 

Aging Proses diartikan sebagai proses menua dimana manusia telah memasuki 

lanjut usia tersebut ditandai dengan adanya perubahan secara fisiologis maupun 

mental pada seseorang (Nauli, 2014). Masalah mental pada seseorang seperti 

kecemasan, panik, dan stres. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang pada 

umumnya akan mengalami peningkatan masalah kesehatan yang sering terjadi 

salah satunya kecemasan. Kecemasan membuat emosi tidak stabil yang akan 

berdampak menjadi depresi. Penyebab kecemasan terjadi karena permasalahan 

keluarga, masalah perekonomian, serta kondisi kesehatan yang diderita (Furwanti, 

2014). 

Prevelensi berdasarkan WHO menjelaskan bahwa didunia seseorang yang 

telah memasuki lansia sebanyak 900 juta dan akan mengalami peningkatan sekitar 

2 miliar pada tahun 2050 (WHO, 2015). Lansia pada tahun 2015 sebanyak 

23.986.576 (9,76%) lansia dari total semua populasi dan pada tahun 2020 sekitar 

jumlah lansia mencapai 28.000.000 (11,35%) dari total semua populasi (WHO, 

2016). Hasil dari BPS RI Susenas pada tahun 2016 menyatakan bahwa penduduk 

lansia dari berbagai provinsi. Presentase penduduk lanjut usia didata 10%, terdapat 

di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14,02%), Bali (10.79%), Jawa Timur 
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(10.92%), dan Jawa Tengah (10.99%) (Komunas Lansia, 2016 dalam Hikmah, 

2019) 

Menurut National Comorbidity Study Replication hasil riset yang telah 

dikerjakan, diketahui ada sebagian kelompok lanjut usia dengan umur 59-78 tahun 

mengalami kecemasan sedang mencapai 25,276 jiwa dan kecemasan berat 

mencapai 151,383 jiwa di kota Malang (NCS-R, 2005). Dibandingan dengan 

lansia yang mengalami kecemasan di Amerika, lansia yang berusia dari 50-64 

tahun mengalami kecemasan lebih besar daripada usia di atas 65 tahun 

sebagaimana data tersebut sebanyak 12.7% usia di atas 65 tahun. Sedangkan usia 

dari 50-64 tahun sebanyak 7.6% (Issue, 2008 dalam Yastin 2019). 

Kecemasan sebagaimana menjadi gejala normal pada manusia sehingga 

menjadikan kecemasan bersifat menetap pada seseorang seperti perasaan 

khawatir, gelisah, mudah tersinggung dan mudah marah serta pada waktu tertentu 

dapat mengganggu kelangsungan hidup seseorang terutama lansia sehingga lansia 

bisa menjadi depresi. Kecemasan adalah suatu perasaan seseorang mengenai 

ketakutan yang akan datang serta sangat tidak menyenangkan, disebabkan oleh 

beberapa hal yang kurang jelas dipikiran seorang lansia sehingga menimbulkan 

perasaan bahwa akan ada sesuatu yang buruk segera terjadi dan perasaan buruk 

tersebut tidak dapat dipahami sehingga lansia yang mengalami hal ini 

mengakibatkan gangguan psikis (kesehatan mental) yang bisa menyebabkan 

psikologis menjadi terganggu (Darmojo, 2009 dalam Witriya, 2016). 

Kecemasan merupakan perubahan emosional yang kurang terkontrol dalam 

keadaan situasi apapun sehingga gangguan kecemasan mengakibatkan 

ketidakseimbangan antar unsur neurotransmitter serotonin, norepiefrin dan 
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Gama-Aminobutyric Acid (GABA). Tiga unsur tersebut adalah penyebab dari 

permasalahan seseorang mengalami kecemasan dan biasa diartikan sebagai 

pengingat dari dalam tubuh (Mariyam, 2008 dalam Yastin, 2019). Proses 

terjadinya saat Sistem Saraf Pusat (SSP) menerima sinyal dari persepsi ancaman 

yang muncul karena adanya rangsangan dari luar seperti pengalaman masa lalu 

(Owen, 2016).  Faktanya masih terbilang banyak lansia yang masih mengalami 

masalah baik dalam fisik maupun mental. Masalah mental seperti, perasaan sedih, 

emosional terganggu, mudah putus asa serta mengalami gangguan kecemasan 

(Anxiety Disorder). Faktor resiko yang menjadi penyebab seperti usia, aktivitas 

pekerjaan, masalah perekonomian, penyakit yang di derita dan lain halnya 

(Pradana, 2017). 

Pengukuran yang digunakan untuk variabel kecemasan adalah HARS 

(Hamilton Anxiety Rating Scale) merupakan alat ukur berbentuk kuesioner yang 

sudah baku untuk menilai tingkat kecemasan berdasarkan tanda dan gejala 

seseorang yang mengalami kecemasan. R=0.97 dan V=0.93. Masalah kecemasan 

muncul terjadi karena sedikit dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik yang 

berakibat kinerja jantung juga akan menurun, sehingga jantung memompa darah 

dan oksigen (O2) ke otak pun menjadi berkurang akibatnya tiga unsur didalam otak 

menjadi tidak seimbang dan menyebabkan masalah kecemasan terjadi (Kautsar et 

al., 2015 dalam Yastin, 2019). 

Aktivitas fisik ada berbagai macam setiap individunya, misalkan dengan 

melakukan aktivitas pekerjaan, bersih-bersih rumah, bersepeda, berolahraga dan 

sebagainya. Manfaat dari aktivitas fisik antara lain melancarkan peredaran darah, 

merileksasikan tubuh dan fikiran, meningkatkan kualitas hidup dan mampu 
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menurunkan gejala depresi terutama kecemasan dalam diri (Adhitya, 2016).  

Tempat yang telah peneliti observasi untuk melakukan penelitian adalah di 

Komunitas Sasana Arjosari Malang. Uniknya anggota lansia tersebut selain 

melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari juga melakukan senam tera. Senam terapi 

lansia yang melakukan gerakan dimulai dari peregangan (pemanasan), gerakan 

inti, dan diakhiri dengan pendinginan yang dapat dilakukan lansia dengan mudah 

(Kadir, 2007 dalam Pradana, 2017). 

Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) ialah alat ukur yang tepat 

untuk mengukur aktivitas fisik yang dilakukan pada lansia sebagaimana 

reliabilitas tinggi (Kappa=0,67) dan validitas sedang (R=0,48), Kuesioner 

nantinya berisikan penyataan dalam pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan 

mengarah ketiga point antara lain: perjalanan dari tempat tinggal ke tempat tujuan, 

kegiatan di tempat pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan (Adhitya, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 

September 2019 dengan observasi ke beberapa lansia di komunitas Sasana 

Arjosari Malang, 10 dari 20 lansia memiliki aktivitas fisik sedang dan 5 dari 11 

lansia mengalami tingkat kecemasan sedang. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul “Hubungan Antara Aktivitas Fisik dengan 

Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Komunitas Sasana Arjosari Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kecemasan pada 

lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang ? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kecemasan 

pada lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi aktivitas fisik pada lansia di Komunitas Sasana Arjosari 

Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada lansia di Komunitas Sasana 

Arjosari Malang. 

c. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kecemasan 

pada lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Instansi Kesehatan 

Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

informasi di bidang ilmu geriatri dan ilmu neuro sebagai bahan referensi bagi 

tenaga kesehatan guna mengembangkan keilmuan dalam meningkatkan 

pelayanan di lingkungan masayarakat. 

2. Manfaat bagi Fisioterapi 

Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi mahasiswa 

khususnya fisioterapi maupun seorang fisioterapis pada bidang ilmu geriatri 

dan ilmu neuro terhadap aktivitas fisik untuk tingkat kecemasan pada lansia. 
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3. Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian diharapkan sebagai sumber informasi kepada masyarakat serta 

memberikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kecemasan pada 

lansia dengan melakukan aktivitas fisik. 

4. Manfaat bagi Peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan pengetahuan dalam diri serta lebih mengoptimalkan diri 

dalam dunia ilmu kesehatan terutama di bidang fisioterapi. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait 

N 

O 

Judul 

Nama & 

Tahun 

Peneliti 

 

Metode & 

Instrumen 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Hubungan 

antara 

tingkat 

kecemasan 

dengan 

kualitas 

hidup lanjut 

usia di Panti 

Wredha 

Dharma 

Bhakti 

Pajang 

Surakarta 

(Suryani, 

2016) 

Metode cross 

sectional 

menggunakan  

uji korelasi 

rank 

spearman 

dengan 

instrument 

kuesioner 

modifikasi 

HARS 

(Hamilton 

Anxiety 

Rating Scale) 

dan 

WHOQOL 

BREF (World 

Variabel 

tingkat 

kecemasan. 

Variabel 

kualitas 

hidup 

lansia. 

Hasil 

Penelitian 

yang diteliti 

mendapatka

n hasil yaitu 

terdapat 

hubungan 

yang 

signifikan. 

Perbedaan 

yang akan di 

teliti dengan 

peneliti 

sebelumnya 

adalah tempat 

yang akan di 

teliti yaitu di 

Komunitas 

Sasana 

Arjosari 

Malang, 

dengan 

variable yaitu 

aktivitas 

fisik. 
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Health 

Organization 

Quality of 

Life) Jumlah 

Sampel 58. 

 

2 Pengaruh 

senam tera 

terhadap 

penurunan 

tingkat 

kecemasan 

(ansietas) 

pada lansia 

di Panti 

Tresna 

Werdha 

Hargo 

Dedali 

Surabaya 

(Pradana, 

2017) 

Metode Pra-

Experimental 

Design 

bentuk desain 

One Group 

Pra-Post Test 

Design 

Dengan 

instrument 

kuesioner 

GAI (Geriatri 

Anxiety 

Inventory) 

Jumlah 

sampel 15. 

Variabel 

independen 

senam tera. 

Variabel 

dependen 

tingkat 

ansietas 

pada lansia 

Sudah 

dilakukan 

dan Peneliti 

mendapatka

n hasil yaitu  

hubungan 

terdapat 

yang 

bermakna. 

Perbedaan 

penelitian 

yang akan 

diteliti adalah 

Instrument 

kuesiner 

HARS 

(Hamilton 

Anxiety 

Rating Scale) 

Dan tempat 

yaitu di 

Komunitas 

Sasana 

Arjosari 

Malang. 

 

3 Gambaran 

tingkat 

kecemasan 

pasien di 

instalasi 

gawat 

darurat 

(IGD) 

RSUD 

Panembaha

n Senopati 

Bantul 

(Furwati, 

2014) 

Deskriptif 

non 

experimental 

metode cross 

sectional 

Menggunaka

n Purpositive 

sampling 

dengan 

instrument 

kuesioner 

HARS 

(Hamilton 

Ratting Scale 

for Anxiety). 

Jumlah 

sampel 68. 

 

Variabel 

tingkat 

kecemasan 

pasien di 

IGD. 

Penelitian 

yang telah di 

lakukan 

mendapatka

n hasil 

bahwa 

adanya hasil 

yang 

literature. 

Perbedaan 

yang akan di 

teliti dengan 

peneliti 

sebelumnya 

adalah 

responsi yang 

akan di teliti 

pada lansia, 

jumlah 

sampel 50, 

tempat di 

kota  Malang. 

4 Pengaruh 

senam tera 

terhadap 

tingkat 

stress pada 

Kumulatif 

positivisme 

penghitungan 

memakai uji 

paired sampel 

Variabel 

independen

t senam 

tera. 

Hasil yang di 

dapat di 

peroleh 

peneliti ialah 

adanya hasil 

Perbedaan 

yang akan 

diteliti 

dengan 

peneliti 
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lansia 

(Anshori, 

2016) 

T-test dengan 

menggunakan 

One-Group 

Pretest-

Posttest 

Design. 

Jumlah 

sampel 30. 

 

Variabel 

dependent 

tingkat 

kecemasan 

pada lansia.  

yang positif 

dan 

signifikan. 

sebelumnya 

adalah  

Penelitian ini 

menggunaka

n One 

posttest 

Design. 

Jumlah 

Sampel 50. 

 

5 Hubungan 

aktivitas 

fisik dengan 

tingkat 

kecemasan 

pada lansia 

usia 60-74 

tahun di RW 

08 

Kelurahan 

Sukun 

Kecamatan 

Sukun Kota 

Malang 

(Suryondari, 

2014). 

Analitik 

korelasional 

dengan 

pendekatan 

cros sectional 

penghitungan 

memakai 

Total 

Sampling. 

Analisis Uji 

Spearman 

rank. Jumlah 

Sampel 74. 

Variabel 

independen 

aktivitas 

fisik. 

Vriabel 

dependen 

tingkat 

kecemasan 

pada lansia 

60-74 

tahun. 

Dari 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

mendapatka

n hasil yaitu 

terdapat 

hubungan 

yang 

signifikan.  

Perbedaan 

penelitian 

sebelumnya 

dengan yang 

di teliti 

adalah tempat 

penelitian ini 

dilakukan di 

Komunitas 

Sasana 

Arjosari 

Malang 

dengan 

melakukan 

aktivitas fisik 

tambahan 

yaitu senam 

tera. Jumlah 

sampel 50.  

 

 

 


