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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi 

Lansia ialah fase terakhir pada seseorang yang memiliki usia 60 tahun 

keatas, dimana seseorang tersebut sudah melewati fase – fase tumbuh kembang 

manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga akhirnya menjadi 

tua (Muna, 2013). Process Aging atau proses penuaan ditandai dengan 

menurunnya fungsi organ, sistem tubuh dan kemampuan tubuh manusia yang 

bersifat alamiah/fisiologis (Witriya, Utami, Andinawati, 2016). Seseorang 

yang berada di tahap lansia biasanya dihubungkan dengan usia yang tidak 

produktif dan juga aktivitas sehari – hari yang dilakukan terasa lambat 

sehingga dapat diasumsikan menjadi beban pada orang – orang disekitarnya 

(Yastin, 2019). 

2. Klasifikasi Lanjut Usia 

Berdasarkan organisasi kesehatan dunia (Notoatmodjo, 2017) klasifikasi 

lansia sebagai berikut: 

a. Usia Pertengahan (Middle age) :  Dari usia 45 hingga 59 tahun 

b. Lanjut usia (Ederly)   :  Dari usia 60 hingga 74 tahun 

c. Lansia tua (Old)   :  Dari usia 75 hingga 84 tahun 
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3. Fisiologi Lansia 

Proses menua termasuk perubahan normal pada seseorang yang sudah 

menginjak fase tahap akhir tumbuh kembang. Menurunnya fungsi fisiologis 

yang terjadi di organ tubuh salama berjalannya waktu mengakibatkan tubuh 

rentan mendapat berbagai penyakit terutama muculnya tanda – tanda 

degeneratif pada organ tubuh. Manusia lanjut usia pasti akan mengalami 

penuruan fisiologis yang berbeda tiap individunya, faktor bisa terjadi karena 

pola hidup, pola makan, lingkungan, pekerjaan sehari- hari, kondisi mental 

serta faktor genetik (Perdana, 2017). 

4. Perubahan Akibat Proses Menua 

Proses perubahan pada sistem fisiologis terjadi karena faktor usia, 

perubahan fisiologis manusia baik secara fungsi organ maupun tampilan fisik 

merupakan proses terjadinya perubahan pada tubuh manusia sebagai bagian 

alamiah penuaan. Pada seorang lansia perubahan fisik dibagi menjadi dua yaitu 

penuaan intrinsik dan penuaan eksentrik (Fatimah, 2010 dalam Yastin, 2019). 

Perubahan fisik pada lansia mencakup :  

a. Sistem Integumen 

Perubahan yang terjadi pada proses penuaan, biasanya perubahan ini 

dapat terlihat pada bagian probandus seperti rambut berubah warna 

menjadi putih, kuku mudah rusak, keringat tidak seproduktif saat masih 

muda dan kulit menjadi kriput serta kendur. Perubahan terjadi karena 

hubungan antara penuaan intrinsik atau ekstrinsik. 
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b. Sistem Kardovaskuler 

Kemampuan dari arteri, pembuluh darah kapiler mengalami 

penurunan fungsi yaitu penurunan permeabilitas dan elastisitas. Dimana 

pembuluh darah mengalami penurunan kemampauan untuk menyalurkan 

sejumlah partikel saat partikel menembus atau melalui pembuluh darah 

kapiler. 

c. Sistem Respirasi 

Perubahan mempengaruhi kapasitas/fungsi paru pada napas dinding 

dada dan kekuatan otot pernapasan mengalami penurunan kemampuan. 

Tulang rusuk tidak elastis seperti masa muda sehingga laju ekspirasi atau 

kapasitas vital juga mengalami penurunan fungsi. 

d. Sistem Neuro 

Terjadi penurunan pada sistem saraf, pada sistem saraf perifer 

menurunnya daya hantar saraf dan menurunnya kandungan protein atau 

lemak sehingga gerakan akan menjadi lambat serta mengakibatkan 

gangguan pada presepsi sensorik dan motorik. Terutama pada sistem saraf 

pusat juga mengalami proses penuaan pada otak. Salah satunya penurunan 

fungsi, atrofi cerebral DNA mengalami pembekakan batang dendrite serta 

sel di otak mulai mati secara progresif. 

e. Sistem Sensorik 

Menurunnya membran timpani dan mengalami penurunan fungsi 

untuk menghantarkan getaran dari udara (eksternal) ke dalam tubuh 

sehingga sehingga terjadi gangguan pendengaran, penglihatan, penghirup, 

pengecap serta meraba. 
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f. Sistem Muskuloskeletal 

Penurunan pada masa otot, kandungan kalsium tubuh, masa tulang, 

atrofi otot, kekakuan sendi, serta pergerakan lambat yang terjadi akibat 

faktor usia dalam dialami secara progresif. 

g. Sistem Pencernaan 

Terdapat penurunan pada sistem organ gastrointestinal, hilangnya 

sokongan tulang terkait dengan adanya sokongan gigi yang stabil dan kuat, 

sekresi, distensi lambung serta intestinal atau diare. 

h. Sistem Intellegent 

Perubahan kognitif, menurunnya ingatan atau daya ingat, IQ 

(Intellegent Quocient), Sulit untuk memahami dan pada lansia mengalami 

low motivasi pada diri sendiri. 

i. Sistem Psikologis 

Psikologis yang terjadi pada lansia meliputi berkurangnya dalam 

kemampuan bersosialisasi secara normal karena terjadi perubahan pada 

diri sendiri atau lingkungan, kebingungan untuk berfikir, dan gangguan 

berfikir seperti stress, panik, ekspresi saat merespon, dimensia, kecemasan 

serta gangguan prilaku maupun fisik. 

5. Tipologi Pada Lansia 

Macam – Macam tipologi pada lansia (Sunaryo et al., 2015 dalam 

pradana, 2017). Sebagai berikut: 

a. Tipe Mandiri : lansia akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan baru, 

semisal mencari pekerjaan dan teman yang bisa memahami beliau. 
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b. Tipe tidak puas : lansia cenderung memiliki konflik lahir batin, lansia tidak 

terima dengan proses penuaan dan menentang jika ada perubahan dalam 

hal daya Tarik, kecantikan kekuasaan, statu, jasmani dan lain halnya. Pada 

tipe ini lansia akan mudah memiliki sifat yang mudah tersinggung, 

pemarah, pengkritik dan sulit dilayani. 

c. Tipe pasrah : lansia cederung menunggu dan menerima akan nasib baik 

datang. Lansia dengan tipe ini mempunyai aktivitas beribadah dan lebih 

suka beraktivitas. 

d. Tipe bingung : lansia memiliki sifat mudah kaget, merasakan penyesalan, 

pasif, acuh dan suka menarik diri dalam hal kebaikan. 

6. Teori Penuaan 

Teori penuaan (Tamher et al., 2009 dalam Bestari, 2019) bahwa teori 

penuaan dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok biologis dan 

kelompok psikososial. Antara lain, sebagai berikut : 

a. Teori Biologis 

a) Jam Genetik 

Jam genik bahwa didalam inti sel dikatakan meiliki jam genetik 

dengan keterkaitan frekuensi saat mitosis sel. Pada dasarnya, spesies-

spesies tertentu memiliki masa kehidupan maksimal 110 tahun, sel 

diperkirakan mampu membelah diri sebanyak 50 kali, setelah itu akan 

mengalami deteriorasi. 

b) Interaksi Seluler 

Interaksi seluler antar satu sel dengan sel yang lain akan saling 

mempengaruhi dan berinteraksi. Keadaan tubuh akan baik-baik saja 
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ketika sel juga dalam keadaan baik. Tetapi jika sel tidak lagi berfungsi 

dengan baik maka terjadi kegagalan mekanisme sel didalam tubuh, 

Sehingga sel bisa mengalami degenerasi. 

c) Mutagenesi Somatik 

Mutagenesi somatik saat mengalami pembelahan mitosis, terjadi 

mutasi tiba-tiba yang terus-menerus secara langsung dan akhirnya akan 

mengarah pada kematian sel. 

d) Erop Katastrop 

Struktur RNA dan DNA serta sintesis protein mengalami 

disfungsi. Kedua Struktur tersebut mengalami difungsi, sel-sel lain 

berkumpul dan berakumulasi dalam sistem eror yang bersifat katastrop. 

e) Pemakaian dan Keausan 

Teori biologi yang paling lama adalah (tear and wear) yang 

artinya pemakaian dan keausan dimana proses tersebut akan perlahan 

menurun setiap tahun dan akan terus berlangsung serta menimbulkan 

deteriorasi. 

b. Teori Psikosial 

a) Disengagement Theory 

Teori yang telah dikembangkan oleh UC (University of Chicago) 

bahwasannya seseorang atau masyarakat yang mengalami 

disengangement dalam mutual withdrawl atau menarik diri. Memasuki 

fase akhir dalam kehidupan, seseorang mulai menarik diri dari 

masyarakat umum yang berakibat seseorang tersebut berfikiran akan 
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lebih baik jika berfokus pada dirinya sendiri untuk kestabilannya pada 

masa ini. 

b) Teori Aktivitas 

Seseorang saat menginjak fase lansia harus melakukan aktivitas 

fisik sendiri, dasar teori ini biasannya dibuat konsep dari individu yang 

akan tergantung pada aktivitasnya dalam berbagai peran. Apabila 

konsep yang dibuat hilang, maka akan berdampak negatif dalam 

kepuasan hidupnya. Dikatakan bahwa mutu dan jenis interaksi lebih 

menentukan daripada jumlah interaksi (kuantitas) artinya kegiatan 

informal lebih berpengaruh ketimbang formal. Dimana aktivitas formal 

yang menyibukkan diri tidaklah meningkatkan semangat kehidupan 

seseorang, tetapi interaksi yang bermakna dengan orang lain justru yang 

akan meningkatkan semangat kehidupan seseorang. 

B. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan 

Kecemasan suatu perasaan kehilangan kepercayaan diri dan perasaan 

khawatir yang tidak jelas penyebabnya. Kecemasan sesuatu kondisi yang 

menimpa setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan 

(anxiety) adalah suatu keadaan emosi yang tidak stabil yang membuat tubuh 

merasa tidak nyaman dan menimbulkan perasaan tidak pasti (Hawari, 2013 

dalam Yastin, 2019). 

Kecemasan beda dengan perasaan takut, kecemasan ialah respon 

emosional, fungsi dari cemas untuk bertahan dalam suatu kondisi tertentu, 

tetapi tingkat kecemasan yang berat akan berdampak negatif pada perubahan 
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prilaku dan fisiologi. Kecemasan di ekspresikan secara tidak langsung agar 

menimbulkan perubahan emosional sebagai upaya melawan kecemasan 

tersebut (Stuart, 2007 dalam Heni, 2011). 

2. Kecemasan Pada Lansia  

Kurangnya lansia dalam beradaptasi secara psikologis terhadap 

perubahan yang di alami di masa usia yang sekarang, kemampuan beradaptasi 

menurun terhadap perubahan fisiologi dan stress di lingkungan sering 

menyebabkan terjadinya gangguan psikososial pada lansia. Masalah kesehatan 

mental sering muncul pada lansia yaitu gejalan depresi berupa kecemasan, 

gangguan proses berfikir, dementia, gangguan fisik dan perubahan prilaku 

(Maramis, 1995 dalam Heni, 2011) 

3. Patofisiologi Kecemasan  

Sistem Saraf Pusat (SSP) menerima persepsi ancaman yang timbul 

akibat rangsangan dari luar (Pengalaman masa lalu). Rangsangan tersebut 

dipersepsi dan direspon oleh SSP yang melalui jalur cortex cerebri – limbic 

system – reticular activating system – hypothalamus dimana proses tersebut 

akan memberikan impuls kepada kelenjar pituitari untuk mensekresi hormonal 

terhadap kelenjar adrenal sehingga memicu saraf otonom (serotonin) yang 

dapat merangsang saraf simpatis dan parasimpatis (Yastin, 2019). 

Berdasarkan penelitian Suliswati et al. di tahun 2015 menyatakan bahwa 

cemas menyebabkan responsi pada otonom tubuh yaitu respon simpatis 

(mengaktifkan respon tubuh) dan parasimpatis (bertentangan pada respon 

tubuh). Respon simpatis sendiri lebih terlihat untuk mengaplikasikan tubuh 
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agar memberitahu bhwa terdapat situasi emergency yang dialami oleh tubuh 

(Yastin, 2019). 

4. Fisiologi Kecemasan Lansia 

Teori biologik menunjukan bahwa otak mengandung reseptor untuk 

benzodiazepine (obat penenang dan memiliki efek sedatif) yang membantu 

untuk menurunkan kecemasan pada lansia guna Penghambat Gama-

Aminobutyric Acid (GABA) untuk mengontrol aktivitas neuron dibagian otak 

yang berhubungan dengan kecemasan dalam halnya mengatur Hormon 

endorfin (stuart, 2017 dalam Heni, 2011). Hipotalamus selain mengotrol kadar 

dalam air, suhu tubuh juga berperan mengontrol nafsu, perasaan marah, rasa 

takut dan mengontrol respon simpatis dan parasimpatis melalui kelenjar 

pituitari yang di rangsang direspon oleh sistem saraf pusat.  

ketika terjadi kecemasan korteks otak menerima rangsangan lalu 

diteruskan ke kelenjar adrenal untuk melepaskan adrenalin dan epinefrin 

melalui saraf simpatis, Dimana terdapat efek fisiologis yaitu nafas menjadi 

mendalam, nadi dan tekanan darah meningkat serta Darah akan berfokus ke 

arah jantung dan otot dibanding saraf bagian otak yang mengatur emosional 

(Heni, 2011). 

5. Penyebab Kecemasan 

Gufron & Riasnawita S. (2010 dalam pradana, 2017) menyatakan ada 

tiga sumber kecemasan yang dialami seseorang, yakni: 
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a.    Kekhawatiran (worry) 

Dimana individu mengalami pikiran negatif mengenai diri sendiri 

atau orang lain, dalam halnya individu merasa jika dirinya lebih gendut 

daripada teman-teman sekelasnya. 

b. Emosionallitas (emotionality) 

Dimana individu mengalami reaksi pada rangsangan saraf otonomi. 

Emosional sering ditandai dengan adanya ketegangan, jantung berdegup 

kecang dan mengalami keringat dingin. Emosional menjadi tidak stabil. 

c. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (task gerated 

interference) 

Hambatan dalam menyelesaikan tugas karena seseorang yang 

mengalami ini tentu tugas hanya berada didalam fikiran saja tidak langsung 

untuk menyelesaikannya sehingga terjadi penekanan dalam diri akibatnya 

menjadi cemas. 

d. Kurang beraktivitas (lack of activity) 

Kurang beraktivitas membuat fikiran menjadi tidak terkontrol dan 

membuat seseorang merasakan perasaan merenung, tidak rileks dan saat 

waktu isitirahat tidak terkontrol sehingga terjadi gangguan tidur akibat 

fikiran cemas (ketidak seimbangan neurotransmitter). 

6. Tingkat Kecemasan 

Tingkat Kecemasan (Stuart dan Sundeen, 2007) dibagi menjadi empat 

tingkatan yaitu tingkat kecemasan ringan, tingkat kecemasan sedang, tingkat 

kecemasan berat, penjabaran sebagai berikut : 
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a. Kecemasan Ringan (Mild Anxiety) 

Tingkatan ringan menyambungkan dengan ketegangan dalam 

kehidupan sehari-hari dan menyebabkan orang yang mengalami menjadi 

waspada dan meningkatkan lahan persepsi atau respon yang tidak wajar 

dalam diri. Kecemasan memotivasi belajar dan menghasilkan 

pertumbuhan dan keativitas. 

b. Kecemasan Sedang (Moderate Anxiety) 

Tingkat sedang kecemasan seseorang akan dibuat bingung pada 

dirinya, seseorang akan memusatkan pada hal yang penting dahulu dan 

mengesampingkan yang kurang penting sehingga individu mengalami 

perhatian khusus namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah atau 

satu pusat saja. 

c. Kecemasan Berat (Severe Aniety) 

Tingkat berat sangat mengurangi kepercayaan diri seseorang, 

individu cenderung memusatkan pada sesuatu yang spesifik, terinci dan 

tidak dapat berfikir tentang lain halnya. Semua prilaku ditunjukkan untuk 

mengurangi ketegangan. Seseorang yang mengalami hal ini harus 

memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu 

sudut lain. 

d. Tingkat Panik 

Tingkat panik berhubungan dengan ketakutan, teror dan ketakutan 

maksimal. Tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan 

pengarahan. Panik merupakan isolasi dalam kepribadian. Terjadi 

peningkatan aktivitas motorik, persepsi menyimpang, menurunnya 
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kemampuan berinteraksi pada siapapun saat panik mulai menyerang dan 

kehilangan pemikiran rasional. 

7. Etiologi Kecemasan 

Beberapa teori yang mempengaruhi kecemasan ditinjau dari kontribusi 

dua ilmu, yakni ilmu biologi dan ilmu psikologi (Laksita & Pratiwi, 2016), 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Teori Biologi 

a) Otonom Sistem Saraf 

Dari beberapa orang yang mengalami kecemasan, sistem saraf 

otonom menunjukan aliran saraf simpatik yang meningkat, perlahan 

beradaptasi terhadap rangsangan berulang serta akan memberikan 

respon berlebihan terhadap rangsangan moderat. 

b) Neurotransmitter 

Tentang kecemasan menyebutkan ada tiga neurotransmitter 

utama dan tanggapan terhadap terapi obat tersebut ialah norepinefrin 

(NE), serotonin dan Gama-Aminobutyric Acid (GABA).  

1) Norepinefrin 

Peran norepinefrin pada gangguan kecemasan bahwa pasien 

yang mengalami mungkin akan memiliki sistem noradrenergik 

buruk diatur dengan melakukan sesekali aktivitas. 

2) Serotonin 

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa (MCPP) atau 

metachlorophenylpiperazine obat serotonergik memiliki beberapa 

efek dan nonserotonergik serta fenflurmine (Pondimin), 
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menyebabkan pelepasan serotonin, dan menimbulkan kecemasan 

menjadi meningkat pada seseorang yang sedang mengalami 

gangguan kecemasan. 

3) Gama-Aminobutyric Acid (GABA) 

Beberapa studi telah dilakukan agar peneliti harus 

berhipotesis bahwa seseorang yang mengalami gangguan 

kecemasan memiliki fungsi abnormal terhadap reseptor GABA. 

Walaupun belum terbukti secara langsung. 

c) Studi MRI 

Beberapa studi telah melakukan penelitian tentang gangguan 

kecemasan, dimana peneliti telah mendapatkan hasil dari beberapa 

pengalaman gangguan kecemasan. Dalam studi MRI, lobus temporal 

kanan mengalami kecacatan pada seseorang yang mengalami serta 

terjadi gangguan panik. 

d) Penelitian Genetika 

Telah mendapatkan bukti kuat bahwa komponen genetik 

berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kecemasan. Gen atau 

keturunan diakui sebagai faktor pendisposisi dalam pengalaman 

gangguan kecemasan. Diteliti seseeorang pasien yang mengalami 

gangguan kecemasan terjadi akibat faktor dari kerabat terdekat yang 

memiliki tingkat kecemasan. 

e) Pertimbangan Neuroanatomi 

Lokus seruleus dan inti raphe berkerja terutama ke sistem limbik 

dan korteks serebral. Dalam kombinasi data dari studi pembahasan 
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otak, daerah tersebut menjadi focus dari banyak hipotesis tentang 

pembuatan substrat neuroanatomi dari gangguan kecemasan. 

1) Limbiks: Peningkatan aktivitas di jalur septohippocampal dapat 

menyebabkan tingkat kecemasan. 

2) Korteks Cerebral: Korteks cerebral forntal terhubung ke wilayah 

cingulate gyus, parahippocampal, dan hipotalamus terlibat dalam 

memproduksi kecemasan pada seseorang, korteks temporal juga 

terlibat sebagai situs patofisiologis pada kecemasan. 

b. Teori Psikologis 

a) Teori Psikoanalitik 

Konflik psikis antar keinginan berseksual dan ancaman sesuai 

realitas superego (faktor lingkungan). Ego tersebut mengarahkan 

mekanisme pertahanan untuk mencegah perasaan dan fikiran untuk 

menerima realita. 

b) Teori Perilaku 

Teori perilaku yang kita pelajari sewaktu sekolah tinggi bahwa 

kecemasan merupakan respon kondisi terhadap rangsangan lingkungan 

tertentu. 

c) Teori Eksistensial 

Konsep utamannya adalah seseorang yang mengalami perasaan 

bahwa hidup di dunia tanpa tujuan. Kecemasan merupakan respon saat 

seseorang merasakan kekosongan yang dirasakan dalam makna dan 

keberadaan. 
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8. Faktor Resiko Kecemasan 

Faktor resiko yang menimbulkan kecemasan pada seseorang antara lain 

disebabkan oleh faktor usia, jenis kelamin, status perkawinan, aktivitas 

pekerjaan, masalah perekonomian, perpisahan antara teman maupun 

perpisahan antara keluarga, penyakit yang di derita serta masalah lingkungan 

sekitar. Dimana akan menyebabkan masalah mental atau sikis seperti perasaan 

sedih, sering berdiam diri, bengong, merasa kesepian di tengah ramai, 

emosional terganggu, nafsu makan berkurang, kualitas tidur menurun, cepat 

lelah, mudah putus asa, tidak mau melakukan aktivitas apapun, depresi serta 

mengalami anxiety disorder (Pradana, 2017). 

9. Tanda dan Gejala Kecemasan 

Menurut Hawari, (2008 dalam Yastin, 2019) terdapat beberapa tanda dan 

gejala kecemasan, sebagai berikut : 

a. Tidur malam tidak teratur, sukar untuk tidur tenang, pola tidur terganggu. 

b. Takut akan pemikiran sendiri, mudah tersinggung, khawatir dan 

merasakan sifat buruk. 

c. Takut sendirian atau keramaian dan takut banyak orang. 

d. Tidak tenang, merasa tegang, gelisah dan mudah terkejut. 

e. Gangguan daya ingat, sering lupa. 

f. Keluhan somatik, seperti rasa sakit pada otot atau tulang, sesak napas, sakit 

kepala dan lain halnya. 

10. Komponen Kecemasan 

Dalam mengenali gejala kecemasan (Dacey et al., 2013 dalam pradana, 

2017) gejala kecemasan terdapat tiga komponen: 
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a. Komponen psikologis  

Komponen psikologis adalah reaksi yang terlihat pada gejala-gejala 

psikologis seseorang yang berupa cemas, panik, rasa tidak nyaman, takut, 

kegelisahan, dan mudah kaget. 

b. Komponen fisiologis 

Komponen fisiologis terutama pada tubuh pada organ-organ dalam 

tubuh berupa jantung berdebar, mengalami peningkatan tekanan darah 

(mudah emosi), sakit perut, mual, grogi, panas dingin, tremor, keringat 

dingin seluruh tubuh, dan hilangnya sensori sementara. Serta bisa terjadi 

gangguan memori dan gangguan kognitif. 

c. Komponen sosial 

Komponen sosial adalah sebuah tingkah laku yang ditunjukan oleh 

seseorang dilingkungan sekitar. Tingkah laku berupa prilaku (sikap) pada 

orang lain atau gangguan tidur. 

11. Skala Pengkuran Kecemasan (HARS) 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) adalah alat ukur berbentuk 

kuesioner yang terdiri dari 14 kelompok gejala yang memiliki rincian spesifik 

tanda & gejala ditiap masing-masing gejala tersebut. Dimana alat ukur HARS 

tersebut guna untuk mengetahui derajat kecemasan pada seseorang. Klasifikasi 

Kecemasan terbagi menjadi 4 yaitu tidak ada kecemasan, kecemasan ringan, 

kecemasan sedang, dan kecemasan berat. Sebagaimana alat ukur ini sudah di 

buktikan pada penelitian Trial Clinic yang mendapatkan angka reabilitas dan 

validitas cukup tinggi sebagai alat ukur kecemasan yaitu 0.97 dan 0.93. Pada 

masing-masing gejala diberi penilaian angka (skor) setiap kelompok gejala 
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antara angka 0-4. Penatalaksanaannya dengan cara menjelaskan kepada 

responden dari hal prosedur test seperti apa dan responden harus dapat 

memahami maksud pertanyaan yang diberikan sehingga mendapat data yang 

valid dari responden (Achmadi et al., 2015 dalam Yastin, 2019).  

Penilaian kecemasan dengan cara memberikan nilai berdasarkan angka: 

0 = Tidak ada gejala sama sekali 

1 = Satu dari gejala yang ada 

2 = Sedang atau separuh dari gejala yang ada 

3 = Berat atau lebih dari ½ gejala yang ada 

4 = Sangat berat semua gejala yang ada 

Tabel 2.1 Kueisioner HARS 

(Sumber: Yastin, 2019) 

NO Pertanyaan 0 1 2 3 4 

1 Perasaan Ansietas 

➢ Cemas 

➢ Firasat Buruk 

➢ Takut Akan Pikiran sendiri 

➢ Mudah Tersinggung 

     

2 Ketegangan 

➢ Merasa Tegang 

➢ Lesu 

➢ Tak Bisa Istirahat Tenang 

➢ Mudah Terkejut 

➢ Mudah Menangis 

➢ Gemetar 

➢ Gelisah 

     

3 Ketakutan 

➢ Pada Gelap 

➢ Pada orang Asing 

➢ Ditinggal Sendiri 

➢ Pada Keramaian Lalu Lintas 

➢ Pada Kerumunan Orang 

Banyak 
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4 Ganggugan Tidur 

➢ Sukar Masuk Tidur 

➢ Terbangun Malam Hari 

➢ Tidak Nyenyak 

➢ Bangun dengan Lesu 

➢ Banyak Mimpi 

➢ Mimpi – Mimpi Buruk &  

Menakutkan 

     

5 Gangguan Kecerdasan 

➢ Sukar Konsentrasi 

➢ Daya Ingat Buruk 

     

6 Perasaan Depresi 

➢ Berkurang Kesenangan Hobi 

➢ Sedih 

➢ Bangun Dini Hari 

➢ Perasaan Berubah – Ubah 

Sepanjang Hari 

 

     

7 Gejala Somatik  (Otot) 

➢ Sakit dan Nyeri di Otot – Otot 

➢ Kaku 

➢ Gigi Gemerutuk 

➢ Suara Tidak Stabil 

     

8 Gejala Somatik  (Sensorik) 

➢ Tinitus (Kulit Merasa Tertusuk) 

➢ Penglihatan Kabur 

➢ Merasa Lemah 

     

9 Gejala Kardiovaskuler 

➢ Takhikardia 

➢ Berdebar 

➢ Nyeri di Dada 

➢ Denyut Nadi Mengeras 

➢ Perasaan Lesu/Lemas Seperti 

Mau Pingsan 

➢ Detak Jantung Menghilang  

(Berhenti Sekejap) 

     

10 Gejala Respiratori 

➢ Rasa Tertekan/Sempit di Dada 

➢ Perasaan Tercekik 

➢ Sering Menarik Napas 

➢ Napas Pendek/Sesak 

     

11 Gejala Gastrointestinal      
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➢ Sulit Menelan 

➢ Perut Melilit 

➢ Gangguan Pencernaan 

➢ Nyeri Sebelum dan Sesudah 

Makan 

➢ Perasaan Terbakar di Perut 

➢ Rasa Penuh atau Kembung 

➢ Mual dan Muntah 

➢ Buang Air Besar Lembek 

➢ Kehilangan Berat Badan 

➢ Sukar Buang Air Besar 

(Konstipasi) 

12 Gejala Urogenital  

➢ Sering Buang Air Kecil 

➢ Tidak Dapat Menahan Air Seni 

➢ Amenorrhoe 

➢ Menorragia 

➢ Menjadi Dingin  (Frigid) 

➢ Ejakulasi Praecocks – Ereksi 

Hilang 

➢ Impotensi 

     

13 Gejala Otonom 

➢ Mulut Kering 

➢ Muka Merah 

➢ Mudah Berkeringat 

➢ Pusing, Sakit Kepala 

➢ Bulu-Bulu Berdiri 

     

14 Tingkah Laku Pada Wawancara 

➢ Gelisah 

➢ Tidak Tenang 

➢ Jari Gemetar 

➢ Kerut Kening 

➢ Tonus Otot Meningkat 

➢ Napas Pendek Meningkat 

➢ Napas Pendek dan Cepat 

➢ Muka Merah 

 

     

 

Penentuan derajat kecemasan dengan menjumlahkan nilai skor dari 

keseluruhan pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan pertanyaan 

nomor 14, dengan hasil: 
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1) Skor kurang dari 6 = Tidak ada kecemasan. 

2) Skor 7 – 14 = Kecemasan ringan. 

3) Skor 15 – 27 = Kecemasan sedang. 

4) Skor lebih dari 27 = Kecemasan Berat.  

C. Aktivitas Fisik 

1. Definisi Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh 

seseorang yang di dasari dengan pergerakan otot-otot rangka yang 

memerlukan pengeluaran energi dari dalam tubuh. Sehingga raga seseorang 

dapat melakukan kegiatan atau aktivitas seperti melakukan kegiatan sehari-

hari, pekerjaan rumah tangga, olahraga dan lainnya. Biasa dilakukan secara 

personal maupun berkelompok. Aktivitas Fisik dapat didefinisikan sebagai 

keadaan saat pergerakan tubuh minimal dan pengeluaran energi mendekati 

resting metabolic rates (Takwa, 2018). 

Aktivitas fisik melibatkan total energi expenditure, dimana jumlah dari 

basal metabolic rate (jumlah energi dikeluarkan saat istirahat dan saat suhu 

ruangan atau lingkungan yang normal maupun puasa), serta thermic effect of 

food dan energi yang dikeluarkan saat aktivitas fisik (Miles, 2007 dalam 

Takwa 2018). 

Perubahan sistem tubuh yang baik tergantung pada aktivitas fisik. Tipe 

aktivitas fisik berbeda-beda macamnya. Aktivitas pekerjaan dan pekerjaan 

rumah tangga (misal mencari uang untuk keberlangsungan hidup, bersih-

bersih rumah dan mengurus anak), aktivitas transportasi (jalan kaki, bersepeda, 

rekreasi), aktivitas waktu senggang (beristirahat, menari, berenang, melakukan 
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kegiatan hobi lainnya) (Hardman & Stensel, 2003 dalam Takwa, 2018). Energi 

pada tubuh manusia dimanfaatkan dalam tiga cara :  

a. Sebagian Metabolik saat Istirahat 

Pada saat seseorang melakukan istirahat energi yang digunakan 

adalah untuk menjaga suhu atau temperatur tubuh, sirkulasi darah dan 

kontraksi otot. 

b. Asimilasi Makanan dan Fungsi Pencernaan 

Dimana seseorang yang selesai mengkonsumsi makanan akan 

dicerna dan pencernaan tersebut akan memerlukan banyak energi dan 

oksigen untuk dapat di proses agar makanan yang di konsumsi tadi dapat 

termetabolisme dan meningkatkan semangat seseorang serta bisa 

menjadikan konsumsi tersebut sebagai sumber energi lagi untuk kegiatan 

selanjutnya atau cadangan energi. Istilah yang sekarang adalah 

thermogenesis yang dipengaruhi dengan makanan atau efek termik 

makanan (thermic effect of food). 

c. Aktivitas Fisik 

Merupakan kegiatan yang harus menggunakan energi yang banyak 

pada seseorang dalam sehari. Kegiatannya biasa mulai dari pekerjaan, 

aktivitas waktu luang, transportasi dari maupun menuju tempat kerja atau 

lokasi lain. 

2. Pengertian Aktivitas Aerobik dan Anerobik 

a. Aerobik : Aktivitas dilakukan secara terus menerus energi yang 

membutuhkan oksigen masih dapat dipenuhi dari tubuh. Melakukan 

aktivitas yang dilakukan secara rutin dan memerlukan energi yang tidak 
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meledak-ledak. Seperti beribadah, melakukan pekerjaan rumah serta 

berjalan (Heni, 2011). 

b. Anerobik : Aktivitas yang memerlukan energi secara meledak-ledak, 

Pemenuhan kebutuhan energi yang membutuhkan oksigen dan 

memanfaatkan glikogenagar menjadi sumber tenaga tanpa membutuhkan 

oksigen dari luar. Seperti membawa barang berat, berlari, bersepeda dan 

berolahraga (Akbar, 2013). 

3. Pengertian Aktivitas Fisik 

Menurut beberapa para ahli menyatakan bahwa pengertian aktivitas 

fisik menurut porsi dan kegiatannya : (Lesmana, 2002 dalam Ismail, 2018) 

a. Pengertian aktivitas fisik pada anak: berbagai macam kegiatan dan gerakan 

yang dilakukan pada anak anak karena masih tergolong bisa melakukan 

semua aktivitas sehari – hari seperti berjalan, tersenyum, berbicara, 

berjoget, merangkak, main ayunan dan sebagainya. 

b. Pengertian aktivitas fisik pada ibu hamil : Berbagai macam yang bisa di 

lakukan ibu hamil pada umumnya agar pada saat proses melahirkan 

menjadi lancar seperti senam, yoga, berenang, berjalan santai dan 

sebagainya. 

c. Pengertian aktivitas fisik pada lansia: Berbagai maacam aktivitas yang bisa 

dilakukan oleh lansia seperti olahraga low impact, melompat pelan, 

berjalan, berinteraksi diluar rumah, lari-lari kecil di depan rumah dan 

sebaginya. 
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4. Manfaat Aktivitas Fisik 

Faktor terpenting untuk memelihara kesehatan yang baik secara 

keseluruhan organ tubuh manusia adalah dengan melakukan aktivitas fisik. 

Organ tubuh menjadi aktif secara fisiologis memiliki manfaat kesehatan secara 

detail. Manfaat aktivitas fisik antara lain untuk meningkatkan peredaran darah, 

merileksasikan tubuh dan pikiran, menjaga tekanan darah juga kolesterol 

menjadi tetap stabil, menjaga berat badan tetap mencapai angka Indeks Masa 

Tubuh (IMT) normal, mempertahankan irama jantung yang stabil, menguatkan 

kekuatan tulang dan otot, meningkatkan kesehatan sendi, meningkatkan 

kualitas hidup, serta mampu menurunkan gejala depresi terutama kecemasan 

dalam diri (Ansori, 2016).  

Beberapa manfaat untuk masalah kesehatan seperti dapat mengurangi 

resiko berbagai penyakit kronis dan meningkatan serta mengembangkan 

kesehatan mental dan psikologis. Aktivitas fisik juga dapat membantu 

mengurangi keluhan persendian, mengurangi rasa lelah saat diberikan 

pekerjaan yang berat, dapat meningkatkan kualitas hidup pada penderita sakit 

dan dapat mengontrol emosional seseorang serta meningkatkan 

kesehatan/kinerja otak (Hearley, 2013 dalam Takwa,2018). 

Manfaat aktivitas fisik untuk lansia agar bisa menjaga kualitas 

persendian serta otot, dapat mengontrol emosional, mengurangi kecemasan 

dan depresi, menyehatkan kenerja jantung serta meningkatkan kesehatan fisik 

maupun mental lainnya (ambardini, 2009). 

Beberapa zat kimiawi pada tubuh yang sifatnya meningkat dikarenakan 

aktivitas fisik dan mempengaruhi otak adalah sebagai berikut :  
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a. IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) 

Nama lain dari IGF-1 yaitu somatomedin C dimana hormon tersebut 

similar dan membentuk molekuler dengan insulin. Hormon ini berperan 

sangat penting pada pertumbuhan masa kecil hingga remaja dan 

mempunyai efek anabolik saat dewasa (Keating, 2008). IGF-1 di rangsang 

olehh GH (Growrth Hormon) dan menjadi perantara banyak efek yang 

mendorong pertumbuhan seseorang. Sumber utama IGF-1 dalam darah 

adalah hati, dimana organ tersebut mengeluarkan produk peptida ini ke 

dalam darah sebagai respons terhadap stimulasi GH (Sherwood, 2017). 

IGF-1 setelah itu menstimulasi pertumbuhan tubuh seseorang secara 

sistemik dan peran pendukung pertumbuhan pada hamper semua sel di 

dalam tubuh, khususnya otot skelet, kartilago, kulit, saraf, hati, ginjal, 

paru-paru, saraf dan sel hematopoietik. Selain itu juga, IGF-1 sebagai 

regulator esensial untuk perkembangan otak, pematangan dan 

kelangsungan hidup saraf (Torres-Aleman et al., 2010 dalam Takwa, 

2018). 

b. Leptin (berasal dari bahasa latin lepos, artinya “kurus”) 

Hormon yang meregulasi keseimbangan energi dengan menginhibisi 

rasa lapar. Dimana hormon ini terbuat dari sel-sel adiposa yang 

mempunyai kinerja berkebalikan dengan gherlin (hormon lapar). Kedua 

hormone tersebut bekerja pada reseptor di nucleus arcuate pada 

hipotalamus untuk meregulasi nafsu makan untuk mencapai homeostatis 

energi (Brennan & Mantzoros, 2006). Reseptor leptin tidak hanya 

diekspresikan pada hipotalamus namun juga pada bagian-bagian otak, 
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seperti korteks dan hipotalamus. Leptin terbukti mengubah protein dan 

fungsi neuronal pada tikus yang memiliki obesitas (Farr et al., 2006 dalam 

Takwa 2018). 

c. Dopamin 

Otak mempunyai beberapa jalur dopamin terpisah, satu jalur yang 

memiliki paling banyak menjadi peran penting yaitu reward-motivated 

behaviour. Dopamin merupakan zat kimia organik dari katekolamin dan 

keluarga dari fenetilamin yang berperan sebagai bagian penting pada otak 

dan tubuh seseorang. Di dalam otak, dopamin mempengaruhi fungsi 

kontrol motorik, eksekutif, motivasi dan kesadaran. Dopamin di produksi 

dari neurotransmitter di tempat yang bernama substansi nigra (basal 

ganglia) di bagian otak (Bjorklund & Dumnet, 2007, dalam Takwa, 2018). 

5. Jenis Aktivitas Fisik 

Menurut Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2018) Secara umum aktivitas fisik dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Ringan (Aktivitas Fisik Harian) 

Kegiatan sehari-hari dalam mengurus rumah dapat membantu 

seseorang untuk membakar kalori dalam tubuh juga kalori yang didapat 

dari makanan yang di kononsumsi pada hari itu. Seperti halnya dalam 

mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, jalan kaki, 

menyetrika, membersihkan jendela, menyusun piring, mengepel, 

berkebun, beribadah, bermain dengan anak dan sebagainya. Kalori yang 

dibakar pada saat aktivitas fisik adalah mencapai 50 – 200 kcal 

perkegiatan. 
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b. Sedang (Aktivitas Fisik Rutin) 

Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan secara teratur, 

terstruktur dan terencana. Seperti bersepeda, jogging, push up, 

perengangan pada pagi hari, jalan kaki dan sebagainya. Dilihat dari 

aktivitas yang dilakukan pada latihan fisik memang sering kali di satu 

kategorikan dengan olahraga. 

c. Berat (Aktivitas Mempunyai Tujuan Khusus) 

Olahraga diartikan sebagai aktivitas fisik dengan tujuan khusus, 

berstruktur dan terencana serta memiliki maksud tertentu dengan 

mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tidak hanya untuk membuat tubuh 

menjadi lebih bugar namun juga mendapatkan hasil yang memuaskan 

dalam fisiologis tubuh manusia. Berbagai macam olahraga yang bisa 

dilakukan contohnya basket, sepak bola, futsal, running, berenang, 

badminton, tenis lapangan dan lainnya. 

6. Tingkat Aktivitas Fisik 

Tingkat aktivitas fisik sendiri dibagi tiga yaitu : 

a. Aktivitas Fisik Ringan 

Saat melakukan aktivitas fisik ringan, seseorang pasti akan merasa 

terengah-engah atau jantung berdegup lebih kencang dari biasa dan tubuh 

tidak akan membakar banyak kalori menjadi energi. Aktivitas ringan 

meliputi jenis aktivitas fisik harian. 

b. Aktivitas Fisik Sedang 

Saat melakukan aktivitas sedang, seseorang ditandai dengan detak 

jantung yang lebih cepat, suhu tubuh meningkat dan nafas lebih memburu 
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serta merasa sedikit Lelah setelah melakukannya. Contoh menggendong 

anak usia 2-6 tahun, berjalan kaki ke suatu tempat, naik tangga dan lainnya. 

c. Aktivitas Fisik Berat 

Tingkat aktivitas terakhir yaitu aktivitas fisik berat, dimana tubuh 

seseorang nantinya akan merasakan efek fisiologis yang tidak biasa seperti 

detak jantung berdegup kencang, suhu tubuh meningkat, nafas lebih 

memburu, dan merasa lelah saat dan setelah melakukannya, Contoh 

kegiatan seperti basket, sepak bola, bermain tenis lapangan, senam erobik, 

zumba dan olahraga lainnya. 

7. Skala Pengukuran Aktivitas Fisik 

Berdasarkan WHO atau Word Health Organization mengembangkan 

Global Physical Questionaire (GPAQ) untuk melihat aktivitas fisik di negara 

berkembang. Instrumen yang dirancang untuk mengumpulkan data yang valid 

dan real tentang pola aktivitas seseorang ialah dengan menggunakan 

instrument GPAQ. Beberapa penelitian telah menunjukan bahwa GPAQ 

adalah kuesioner vang validitas sedang (R=0,48) dan reliabilitas tinggi 

(Kappa=0,67). (Kristanti & Ch.M, 2002 dalam Sahara, 2017). 

Untuk memperhitungan indikator kategori yang digunakan kriteria 

GPAQ WHO pada tahun 2010 yaitu total waktu yang dilakukan dalam 

melakukan ativitas fisik selama 1 minggu. Untuk mengkategorikan tingkat 

aktivitas fisik yang terbagi menjadi tiga yaitu aktivitas ringan, aktivitas sedang 

dan aktivitas berat. Tingkat dan jenis aktivitas menurut WHO (2010) meliputi: 
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1. Aktivitas Ringan 

Jenis Kegiatan : 75% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau 

berdiri dan 25% untuk kegiatan berdiri dan berpindah. 

Contoh  : Duduk, Menyetrika, mencuci piring, memasak, bermain 

music, menonton tv, mengemudikan kendaraan, berdiri. 

2. Aktivitas Sedang 

Jenis Kegiatan : 40% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau 

berdiri dan 60% adalah untuk kegiatan kerja khusus dalam 

bidang pekerjaannya. 

Contoh : Menggosok lantai, mencuci mobil,  melakukan hobi 

menanam tanaman, bersepeda pergi pulang beraktivitas, 

berjalan sedang dan cepat, badminton, basket, bermain tenis 

meja, berenang. 

3. Aktivitas Berat 

Jenis Kegiatan : 25% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau 

berdiri dan 75% adalah untuk kegiatankerjaan khusus 

dalam bidang pekerjaannya. 

Contoh : Membawa barang berat, berkebun, bersepeda (16-

22km/jam), bermain sepak bola, fitness, melakukan hobi 

yang berat, berlari. 

Untuk mengetahui total akhir pada aktivitas fisik digunakan rumus : 

 

 

Total Aktivitas fisik MET menit/minggu: 

[(P2×P3×8) + (P5×P6×4) + (P8×P9×3,3) + (P11×P12×8) + (P14×P15×4)] 
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Kode Pertanyaan Jawaban Rumus MET 

Aktivitas saat belajar/bekerja 

(Aktivitas termasuk kegiatan belajar, latihan, aktivitas rumah tangga, dll) 

P1 Apakah aktivitas sehari-hari Anda 

termasuk Aktivitas Berat (Seperti 

membawa tas denga nisi buku 

yang berat, menggali atau 

pekerjaan konstruksi lain)? 

1. Ya 

2. Tidak (langsung ke P4) 

8.0 x menit 

Aktivitas 

berat x jumlah 

hari 

P2 Berapa hari dalam seminggu Anda 

melakukan Aktivitas Berat? 
Hari 

 

P3 Berapa lama dalam sehari 

biasanya Anda melakukan 

Aktivitas Berat? 

Jam             Menit 

 

P4 Apakah aktivitas sehari-hari Anda 

termasuk Aktivitas Sedang yang 

menyebabkan peningkatan nafas 

dan denyut nadi, seperti 

mengangkat beban ringan dan 

jalan sedang (minimal 10 menit 

secara kontinyu)? 

1. Ya 

2. Tidak (langsung ke P7) 

4.0 x menit 

Aktivitas 

sedang x 

jumlah hari 

P5 Berapa hari dalam seminggu Anda 

melakukan Aktivitas Sedang? 
Hari 

 

P6 Berapa lama dalam sehari 

biasanya Anda melakukan 

Aktivitas Berat? 

Jam             Menit 

 

Kode Pertanyaan Jawaban Rumus MET 

Perjalanan ke dan dari tempat aktivitas 

(Perjalanan ke tempat aktivitas, berbelanja, beribadah diluar, dll) 

P7 Apakah Anda Berjalan Kaki atau 

Bersepeda untuk pergi ke suatu 

tempat minimal 10 menit 

kontinyu? 

1. Ya 

2. Tidak (langsung ke P10) 

3.3 x menit 

Aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P8 Berapa hari dalam seminggu Anda 

Berjalan Kaki atau Bersepeda 

untuk pergi ke suatu tempat? 

Hari 

 

Tabel 2.2 kueisioner GPAQ 

(Sumber: Hapsari, 2017) 
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P9 Berapa lama dalam sehari Anda 

Berjalan Kaki atau Bersepeda 

untuk pergi ke suatu tempat? 

Jam             Menit 

 

Kode Pertanyaan Jawaban Rumus MET 

Perjalanan ke dan dari tempat aktivitas 

(Perjalanan ke tempat aktivitas, berbelanja, beribadah diluar, dll) 

P10 Apakah Anda Melakukan 

Olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang berat seperti lari, sepak bola 

atau rekreasi lainnya yang 

mengakibatkan peningkatan nafas 

dan denyut nadi secara besar 

(minimal 10 menit secara 

kontinyu)? 

1. Ya 

2. Tidak (langsung ke P13) 

8.0 x menit 

Aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P11 Berapa hari dalam seminggu 

biasanya Anda Melakukan 

Olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong Berat? 

Hari 

 

P12 Berapa lama dalam sehari 

biasanya Anda melakukan 

Olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong Berat? 

Jam             Menit 

 

P13 Apakah Anda Melakukan 

Olahraga, fitness, rekreasi 

tergolong sedang seperti Berjalan 

Cepat, bersepeda, berenang, voli 

yang mengakibatkan peningkatan 

nafas dan denyut nadi (minimal 

dalam 10 menit secara kontinyu)? 

1. Ya 

2. Tidak (langsung ke P16) 

4.0 x menit 

Aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P14 Berapa hari dalam seminggu 

biasanya Anda melakukan 

Olahraga, fitness, atau rekreasi 

lainnya yang tergolong sedang? 

Hari 

 

P15 Berapa lama dalam sehari 

biasanya Anda melakukan 

Olahraga, fitness, atau rekreasi 

lainnya yang tergolong sedang? 

 

Jam             Menit 
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Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Aktivitas Fisik 

PENILAIAN 

Aktivitas Ringan Aktivitas Sedang Aktivitas Berat 

< 600MET menit/minggu >600MET menit/minggu >3000MET menit/minggu 

 

D. Profil Komunitas Sasana Arjosari Malang 

Terdapat Komunitas Arjosari Malang yang melakukan kegiatan aktivitas fisik 

tambahan berupa Senam tera. Senam sendiri dilakukan selama dua kali dalam 

seminggu. Dimana beranggotakan sekitar 85 orang. Berdiri sejak 9 Januari 2016 

dengan bapak R. Bambang sekaligus beliau adalah instruktur senam tera yang 

berada di daerah Arjosari tepatnya di komunitas sasana arjosari malang. Seminggu 

dilakukan senam tera sebanyak 2 kali di dari rabu dan sabtu dalam intensitas 30 

menit perhari. Intensitas olahraga yang diharuskan bagi kaum lansia yakni 

intensitas rendah pada 60-75% dari denyut jantung maksimal (Pradana, 2017).  

Dan ketua komunitas sendiri mengaku bahwa komunitas sering melakukan 

kunjungan atau rekreasi jika merasa anggotanya banyak yang jenuh atau tidak bisa 

ikut senam lagi dikarena sibuk akan kegiatan masing-masing. 

Aktivitas menetap (Sedentary behavior) 

Aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerak seperti duduk saat bekerja, duduk saat di 

kendaraan, menonton televisi, atau berbaring, KECUALI tidur. 

Kode Pertanyaan Jawaban 

P16 Berapa lama Anda duduk atau 

berbaring dalam sehari? 
Jam             Menit 
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Gambar 2.2 Lokasi Komunitas Sasana Arjosari Malang 

(Sumber: Aplikasi Global Positioning System) 

 


