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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses menua di dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal 

yang wajar, yang akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur 

panjang. Lambat cepatnya proses menua tersebut bergantung pada masing-

masing individu yang bersangkutan (Nugroho, 2008). Proses menua atau 

aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Menurut 

Suardiman (2011), proses menua merupakan proses perubahan biologis secara 

terus menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur.  

Kondisi negara Indonesia berada pada masa transisi demografi, yang 

mengubah struktur penduduk dari penduduk dengan populasi muda menjadi 

populasi lebih tua (Suardiman, 2011). Hal tersebut dilihat dari jumlah 

pertumbuhan penduduk lanjut usia pada tahun 2000 yaitu sekitar 15,8 juta 

(7,6%) dari jumlah penduduk Indonesia, dan pada tahun 2005 jumlah lanjut 

usia meningkat menjadi 18,2 juta (8,2%). Pada tahun 2010, jumlah lanjut usia 

meningkat menjadi 19,3 juta (7,4%) dan pada tahun 2015, diperkirakan akan 

meningkat sekitar kurang lebih 24,4 juta (10%) dari jumlah penduduk 

Indonesia (Nugroho, 2008).  

Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut akan berpengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan terkait dengan penurunan pada kondisi 

fisik, psikis dan sosial. Penurunan kondisi fisik pada usia lanjut akan 
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membawa ke kondisi yang rawan terhadap berbagai macam gangguan 

penyakit. Penurunan kodisi fisik yang kemudian akan menghadirkan berbagai 

macam gangguan fungsional dan penyakit pada usia lanjut tidak hanya akan 

berpengaruh pada kondisi fisik namun juga akan berpengaruh pada kondisi 

psikisnya (Suardiman, 2011). Prevalensi gangguan mental pada populasi 

lanjut usia bervariasi, secara umum diperkirakan 25% populasi lanjut usia 

menunjukkan gejala gangguan mental bermakna (Sustiyani, 2012). 

Gangguan mental yang sering dijumpai pada populasi lanjut usia yaitu 

depresi, ansietas, demensia dan delirium. Depresi merupakan gangguan 

psikologis yang paling umum terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupan 

individu. Depresi pada usia lanjut memberikan dampak diantaranya 

memperpendek harapan hidup dengan memperburuk kemunduran fisik pada 

lansia, menghambat pemenuhan tugas-tugas perkembangan lansia, 

menurunkan kualitas hidup lansia, menguras emosi dan finansial orang yang 

terkena serta keluarga dan sistem pendukung sosial yang dimiikinya (Stanley 

dan Beare, 2007). Menurut survey yang dilakukan, jumlah lanjut usia yang 

terindikasi mengalami depresi yaitu 20%. Konsekuensi yang serius dari 

depresi pada usia lanjut apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan 

adalah semakin memburuknya penyakit yang sedang diderita, kehilangan 

harga diri dan keinginan untuk bunuh diri (Sustyani, 2012). 

Manajemen pencegahan dan terapi yang dapat diberikan pada kondisi 

stres, cemas dan depresi, memerlukan pendekatan yang holistik, yaitu 
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mencakup fisik, psikologik, psikososial, dan psikoreligius. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan baik fisik maupun mental 

adalah aktifitas fisik (Hawari, 2007). Menurut Fatmah (2010), olahraga 

merupakan aktifitas yang baik bagi lansia dimana olahraga adalah sebuah 

aktifitas manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan 

rohani. Olahraga dapat menjadi penyembuh untuk berbagai gejala kejiwaan, 

dapat mengurangi kekhawatiran, depresi, keletihan dan kebingungan (Agustin 

dan Ulliya, 2008).  

Senam lansia merupakan olahraga ringan yang mudah dilakukan dan tidak 

memberatkan, yang dapat diterapkan pada lansia (Maryam, 2008). Senam 

lansia bentuk gerakannya tidak aerobik high impact tetapi bersifat aerobik low 

impact. Jika menggunakan musik tidak menghentak namun lambat dan 

mendayu dan hanya mempunyai gerakan yang ringan tanpa melompat dengan 

satu kaki dilantai, sehingga aman dan tidak menimbulkan cidera. Senam 

lansia telah diterima sebagai salah satu cara untuk mengatasi depresi. Saat 

melakukan senam hipotalamus akan meningkatkan β-endorphin dalam darah 

sehingga dapat meningatkan aliran darah menuju otak sehingga dapat 

mengurangi nyeri, cemas, depresi dan perasaan letih (Guyton dan Hall, 1997). 

Dengan melakukan beberapa bentuk aktivitas fisik selama minimal 20 menit, 

tiga atau empat kali per minggu, dengan periode pemanasan dan pendinginan, 

lansia dapat mengharapkan kemungkinan yang lebih besar untuk menjalani 
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tahun-tahun selanjutnya dengan kondisi kesehatan yang baik (Stanley dan 

Beare, 2007).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh senam lanjut usia terhadap penurunan tingkat 

depresi usia lanjut di Posyandu Abadi IV Gonilan Kartasura. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh senam lanjut usia terhadap penurunan tingkat 

depresi usia lanjut di Posyandu Abadi IV Gonilan Kartasura ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh senam lanjut usia terhadap penurunan 

tingkat depresi usia lanjut di Posyandu Abadi IV Gonilan Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu pedoman yang tepat 

dalam penanganan depresi pada lansia, serta senam lansia terhadap 

penurunan tingkat depresi usia lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fisioterapi 

serta pengembangan dalam penanganan depresi pada lansia. 


