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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia jumlah angka usia harapan hidup meningkat drastis dan 

bisa dikatakan cukup tinggi, bahkan di kota-kota besar seperti Surabaya, DKI 

Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya, dan WHO memprediksi 

pada tahun 2020 mendatang jumlah lansia di Indonesia akan semakin 

meningkat hingga 11,34 persen dari jumlah penduduk yang ada, atau sekitar 

28,8 juta (Prawiro, 2012).  

 

“Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami 

kembalikan dia kepada kejadian-Nya. Maka apakah mereka tidak 

memikirkan?” (QS Yasin 36:68) 

Dari ayat diatas, sebenarnya Allah SWT telah mengisyaratkan jika 

semakin tua usia sesorang, maka dia akan dikembalikan tubuhnya menjadi 

lemah lagi. Kemampuan akal serta fisik akan banyak mengalami perubahan 

(Martono dan Darmojo, 2006). Secara alamiah seseorang yang mulai 

memasuki usia lanjut akan mengalami degenerasi berupa penurunan fungsi 

pada tubuhnya. Maka gaya hidup yang inaktif atau kurang gerak justru akan 

menjadi salah satu faktor resiko munculnya berbagai penyakit yang 

diakibatkan oleh kurang gerak (hypokinetik). Kecenderungan munculnya 

masalah ini ditandai dengan angka ketergantung lanjut usia. Sesuai yang 

dilaporkan oleh Susenas BPS Tahun 2008 bahwa angka ketergantungan lansia 
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di Indonesia mencapai 13,72% (Martono, 2011). Serta masih rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dilihat dari kesadaran masyarakat 

untuk melakukan latihan fisik atau olahraga (Soegiyanto, 2013). Sehingga 

perlunya upaya-upaya untuk menjaga serta meningkatkan kualitas hidup dari 

lansia demi terwujudnya hidup lansia yang lebih bermakna (Junaidi, 2011).  

Aktifitas fisik/latihan fisik atau olahraga sangat perlu untuk dilakukan 

oleh mereka yang menjelang usia lanjut agar terhindar dari berbagai penyakit-

penyakit yang timbul karena kurang gerak (hypokinetik). Aktifitas jalan kaki 

merupakan aktifitas yang sangat sederhana dan merupakan salah satu jenis 

olahraga yang bersifat aerobik yang juga dapat meningkatkan kondisi fisik 

(conditional fitness) (Hancock, 2012). Sebagaimana yang telah dicanangkan 

oleh WHO untuk berjalan 10.000 langkah perhari, WHO mempromosikan 

secara luas dan menganjurkan ini sebagai strategi untuk meningkatkan 

aktifitas fisik pada orang dewasa (WHO, 2008). Berjalan merupakan aktifitas 

fisik yang tidak membutuhkan waktu dan teknik, serta biaya khusus untuk 

melaksanakannya, karena aktifitas jalan kaki bisa dilakukan dimana dan kapan 

saja dan aman untuk segala jenis usia. Meski demikian, masih banyak yang 

belum memfaatkan aktifitas jalan kaki sebagai aktifitas fisik bahkan sebagian 

orang lebih memilih menggunakan alat transportasi, walaupun sebenarnya 

dapat ditempuh dengan jalan kaki, tanpa tergesa-gesa.  

Melakukan aktifitas fisik seperti berjalan kaki secara rutin dapat 

memberikan manfaat bagi kesehatan fisik. Dengan melakukan aktifitas fisik 

ini dapat mengurangi berat badan, meningkatkan fleksibilitas, daya tahan serta 
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kekuatan otot dan meningkatkan kebugaran jantung, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas hidup (Junaidi, 2011). Harapan hidup bisa ditingkatkan 

dengan melakukan latihan intensitas sedang (misalnya, jalan cepat) (Hancock, 

2012). 

Dimensi kualitas hidup tidak hanya mencangkup dimensi fisik saja, 

namun juga mencangkup kinerja dalam memainkan peran sosial, keadaan 

emosional, fungsi-fungsi intelektual dan kognitif serta perasaan sehat dan 

kepuasan hidup (Croog and Levine, 1998 dalam Reno, 2010). Demi mencapai 

kebergunaan dalam hidup lansia mereka harus tetap melakukan aktifitas-

aktifitas untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental mereka. Karena 

langkah ini sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit yang akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di masa tuanya (Kuntjoro, 2014).  

Latihan yang bersifat aerobik perlu dilakukan demi berlangsungnya 

penuaan yang sehat. Dari berbagai macam latihan aerobik, berjalan merupakan 

salah satunya yang paling mudah dilakukan oleh semua kalangan serta tidak 

memerlukan biaya (Elsawy dan Higgins, 2010). Dengan melakukan aktifitas 

aerobik kita dapat menjaga atau meningkatkan kebugaran fisik. Selain 

kesehatan fisik yang didapat, dengan berjalan kaki juga mampu meringankan 

gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan kualitas tidur. Jika secara fisik 

serta mental sehat, maka juga akan mengurangi biaya apabila terjadi gangguan 

pada kesehatan seseorang, sehingga akan terjadi pula perbaikan pada kualitas 

hidup seseorang (Hancock, 2012). Dari penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Dehi et al. (2014) dikatakan jika akitivas berjalan mampu 

meningkatkan kualitas hidup lansia, serta Acree et al. (2006) menunjukkan 
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jika adanya hubungan yang signifikan antara aktifitas dan fungsi fisik lansia, 

kesehatan secara umum, fungsi sosial, emosional, vitalitas, serta kepuasan 

mental. Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh aktifitas jalan kaki terhadap 

kualitas hidup lansia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah apakah terdapat pengaruh aktifitas berjalan kaki terhadap 

kualitas hidup lansia? 

C. Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui tingkat kualitas hidup pada lansia. 

2) Untuk mengetahui pengaruh berjalan pagi terhadap kualitas hidup 

lansia. 

D. Manfaat 

1) Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan ilmu terutama tentang kesehatan dan 

kualitas hidup pada lansia. 

2) Bagi institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui manfaat atau 

pengaruh dari aktifitas berjalan pagi terhadap kualitas hidup lansia. 
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3) Bagi fisioterapis 

Sebagai refenrensi dalam rangka promotif, preventif untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup lansia. 

4) Bagi masyarakat 

Sebagai pemahaman bagi masyarakat bahwa dengan aktifitas 

berjalan yang dilakukan secara rutin memiliki manfaat terhadap 

kualitas hidup lansia. 

 


