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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Transisi demografi pada kelompok lansia terkait dengan status kesehatan 

lansia yang lebih terjamin, sehingga usia harapan hidup lansia lebih tinggi 

dibanding masa-masa sebelumnya.Pertambahan jumlah lansia di Indonesia dalam 

kurun waktu tahun1990 sampai 2025, tergolong tercepat di dunia (Palestin, 2006).  

Di seluruh dunia jumlah orang lanjut usia diperkirakan ada 500 juta 

dengan usia rata – rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 

1,2 milyar. Pada tahun 2020 20% dari populasi Amerika akan berusia 65 tahun, 

dengan pertumbuhan terbesar populasi diantara usia 85 tahun ke atas. Hampir 75 

juta penduduk Amerika lahir antara tahun 1946 dan 1964 (Stanley, 2007). 

 Selama satu setengah dasawarsa angka kelahiran Cina sangat rendah. 

Dalam kondisi normal, jumlah orang lansia di Cina sangat cepat bertambah. Pada 

tahun 2025 kecepatan proses penuaan Cina melebihi kecepatan Amerika. Cina 

akan menjadi salah satu negara dunia yang paling banyak berpenduduk lansia. 

Rata-rata umur penduduk kira-kira 40 tahun. Satu dari tujuh orang penduduk 

berusia 65 tahun lebih.(Muchtar, 2005). 

Banyak orang Jepang masih hidup sampai usia lanjut. Harapan hidup di 

Jepang baik untuk pria dan wanita merupakan yang tertinggi di dunia dengan pria: 

77,9 tahun dan wanita: 85,1 tahun. Harapan hidup yang tinggi ini disusul oleh 



2 
 

 

negara Swedia, Spanyol, Australia, Kanada, Swiss, Prancis, Norwegia, Belgia, 

Italia, Austria, dan Yunani (Akafuji, 2008). 

Pada tahun 2000 diperkirakan jumlah lanjut usia meningkat menjadi 

9,99% dari seluruh penduduk Indonesia dengan umur harapan hidup 65-70 tahun 

dan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 11,09% dengan umur harapan 

hidup 70-75 tahun (Nugroho, 2002). 

Pada tahun 2006, Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, jumlah penduduk lansia di Indonesia sebanyak 19 juta jiwa atau 8,9 

persen dari jumlah penduduk Indonesia.dimana usia harapan hidup orang 

Indonesia  rata-rata adalah 59,7 tahun dan menempati urutan ke-103 dunia 

(Anonim, 2008). 

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Orang lanjut usia juga memiliki 

kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. Kebutuhan hidup orang 

lanjut usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan 

kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang tentram 

dan aman, kebutuhan-kebutuhan sosial seperti bersosialisasi dengan semua orang 

dalam segala usia, sehingga mereka mempunyai banyak teman yang dapat diajak 

berkomunikasi, membagi pengalaman, memberikan pengarahan untuk kehidupan 

yang baik. Kebutuhan tersebut diperlukan oleh lanjut usia agar dapat mandiri. 

Kualitas hidup orang lanjut usia dapat dinilai dari kemampuan melakukan 

aktivitas kehidupan sehari-hari. Lanjut usia yang mandiri dapat menghindari diri 
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dari penghormatan, status, prestise dan popularitas kepuasan yang berasal dari 

luar diri mereka anggap kurang penting dibandingkan dengan pertumbuhan diri.  

Usia harapan hidup di Negara maju lebih tinggi, karena mereka 

memperhatikan gaya hidup dan pola pikir mereka yang dinamis. Sebab yang 

paling penting untuk mencapai harapan hidup moderen yang lebih panjang adalah 

makanan sehat. Faktor yang penting bagi masyarakat Jepang yang berusia lanjut 

adalah bagaimana pandangan seseorang tentang hidup. Bersikap optimis, 

melakukan apa yang ingin dilakukan. Selain pola makanan yang teratur yaitu 

dengan hidup sehat (Akafuji, 2008). 

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan lansia mempunyai 

harapan hidup tinggi diantaranya  adalah kerumitan permasalahan social dan 

budaya yang rendah, perhatian yang lebih dari keluarga terhadap lansia, 

manajemen stress, spiritual, aktifitas, psikologis, rekreasi, dan olah raga 

(Nugraheni, 2006).  

Usia harapan hidup lansia di Indonesia berbeda dengan Negara maju 

karena lansia di Indonesia tidak memperhatikan gaya hidup dan pola pikir yang 

masih kuno.salah satunya adalah kecemasan merupakan tanda awal dari 

terjadinya stress. Manajemen stress sangat diperlukan untuk meningkatkan 

harapan hidup lansia.di Negara maju lansia banyak aktifitas diluar rumah 

sehingga usia harapan hidup lebih tinggi. 

Olahraga baik untuk kesehatan, tetapi mungkin ada beberapa bentuk 

olahraga yang tidak cocok dengan penyakit yang diderita orang tersebut. 
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Mengenai olah raga yang dipilih, sebenarnya cukup banyak, seperti jalan kaki, 

naik sepeda, dan berenang. Bagi lansia yang ingin mulai berolahraga, dia bisa 

memulainya dengan berjalan kaki, disesuaikan dengan kemampuannya. Olah 

raga yang dianjurkan bagi lansia yaitu senam lansia. Senam lansia sudah ada 

standar gerakannya dan sudah diakui dan aman dilakukan. Pada lansia harus 

memperhatikan olah raga apa yang cocok untuk mereka.  

Olah raga bisa mengurangi kecemasan yang sedang dirasakan. Jenis olah 

raga yang dipilih bisa bermacam-macam, misalnya lari, bersepeda atau senam. 

Olah raga, tidak hanya bermanfaat secara fisik tetapi juga bermanfaat untuk 

membuang muatan-muatan negatif mental. Dengan berolah raga dapat 

melawan pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif, ingatan 

tentang masalah bisa teralihkan oleh aktivitas olah raga yang dilakukan, 

sehingga aktivitas itu akan membuang dan mengurangi beban pikiran anda 

(Onno, 2009.) 

Di Panti Wredha banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

lansia salah satunya yaitu senam lansia, yang sangat bermanfaat bagi 

lansia.dipanti wredha tidak semua lansia mengikuti senam lansia sehingga 

banyak lansia dipanti wredha yang mengalami kecemasan. Jumlah lansia yang 

ada di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta sebanyak 89 orang. 

Oleh karena itu, maka penulis mengadakan penelitian tentang perbedaan 

tingkat kecemasan pada lansia yang melakukan senam lansia dan yang tidak 

melakukan senam lansia di Panti Wredha Surakarta. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan sutu masalah sebagai 

berikut:”Apakah ada perbedaan tingkat kecemasan pada lansia yang melakukan 

senam lansia dan yang tidak melakukan senam lansia di Panti Wredha Dharma 

Bhakti Surakarta dan Posyandu Lansia Sakinah Trucuk I Klaten”. 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui tingkat kecemasan lansia yang melakukan senam lansia 

dan yang tidak melakukan senam lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti 

Surakarta dan Posyandu Lansia Sakinah Trucuk I Klaten. 

2. Tujuan khusus:  

Untuk mengetahui: 

a. Tingkat kecemasan lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta dan 

di Posyandu Lansia Sakinah Trucuk I Klaten.. 

b. Hal-hal yang menghambat dan mempercepat senam lansia di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Surakarta dan Posyandu Lansia Sakinah Trucuk I 

Klaten. 

c. Perbedaan tingkat kecemasan yang melakukan senam lansia dan yang 

tidak melakukan senam lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta 

dan Posyandu Lansia Sakinah Trucuk I Klaten. 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Panti Wredha: 

Untuk memberikan masukan dan informasi tentang tingkat kecemasan 

lansia yang melakukan senam lansia dan yang tidak melakukan senam 

lansia, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak 

panti. 

2. Bagi Posyandu Lansia 

Untuk memberikan masukan bagi posyandu lansia untuk dapat 

memberikan pelayanan yang tepat pada lansia khususnya program senam 

lansia. 

3. Bagi Instansi Pendidikan: 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan perbedaan tingkat kecemasan pada lansia yang 

melakukan senam lansia dan yang tidak melakukan senam lansia di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Surakarta bagi mahasiswa khususnya mahasiswa 

keperawatan. 

4. Bagi penulis: 

Mendapatkan wawasan dan gambaran nyata tentang perbedaan tingkat 

kecemasan pada lansia yang melakukan senam lansia dan yang tidak 

melakukan senam lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta, 

sehingga dapat menyelesaikan masalah tentang kecemasan lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian. Evi (2009), pengaruh pelaksanaan senam lansia terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada lansia di rw 11 kelurahan muja 

muju yogyakarta yaitu Ada pengaruh antara pelaksanaan senam lansia 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada lansia, Dengan hasil senam 

lansia mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan pada 

lansia dimana sebelum dilakukan senam lansia 19 orang yang mengalami 

kecemasan ringan atau 63,3%, setelah dilakukan senam lansia 19 orang 

tidak mengalami kecemasan atau 63,3% responden. Dengan hasil t hitung 

= 8,335 (sig. p 0.000 < 0.05). 

2.  Penelitian Sari (2007), Perbedaan Kecemasan Pria Lanjut Usia Yang 

Terlibat Aktivitas di Organisasi Dengan Yang Tidak Terlibat Aktivitas di 

Organisasi pada Pensiunan Pns Kota Lamongan dengan hasilHasil analisis 

data secara kuantitatif didapatkan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol pada penelitian ini ditolak, yang artinya 

ada perbedaan kecemasan pria lanjut usia yang terlibat aktivitas di 

organisasi dengan yang tidak terlibat aktivitas di organisasi pada 

pensiunan PNS Kota Lamongan. Dari analisis tersebut dapat diketahui 

bahwa lanjut usia yang terlibat aktivitas di organisasi kecemasannya lebih 

rendah dari pada lanjut usia yang tidak terlibat di organisasi 

3. Penelitian  yang dilakukan oleh Pertiwi (2001) tentang kesepian ditinjau 

dari aktivitas dan tempat tinggal orang lansia pensiun yang bertipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert. Lokasi penelitian ini di kotamadya 
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Mataram, subyek penelitian ini sebanyak 79 orang lansia dengan rentang 

usia 60-72 tahun. Pengambilan data dengan skala untuk mengetahui 

tingkat kesepian subyek dan kecenderungan yang dimiliki oleh subyek. 

Data dianalisis dengan analisis varians 3 jalur. Hasil yang diperoleh 

adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara lansia aktif dan 

tidak aktif. Lansia yang berkepribadian ekstrovert menunjukkan tingkat 

kesepian lebih rendah (M=40,375) dari pada lansia yang berkepribadian 

introvert (M=45,596). 




