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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan status kesehatan dan gizi 

masyarakat, antara lain meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan bahwa, UHH tiap 

lima tahun terus meningkat, tahun 1995-2000 adalah 66 tahun, 2000-2005 adalah 

67 tahun, 2005-2010 adalah 69 dan pada tahun 2010-2015 adalah 70 tahun. 

Dalam Al-qur’an tertulis pada surah Ar-Rum ayat 54 yang artinya: “Allah, 

ialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan 

(kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Yang 

bunyi ayatnya, sebagai berikut: 

                                                                                                                                              

                             

Namun, disisi lain dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (lansia) 

menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan lansia. 

Masalah tersebut jika tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang 

lebih kompleks, baik dari segi fisik, mental, dan sosial berkaitan dengan kesehatan 

dan kesejahteraan, sehingga menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan 

kesehatan meningkat (Notoatmodjo, 2011). 
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Proses menua (aging) merupakan proses alami yang disertai adanya 

penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu 

sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan 

secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia (Annisa dan Ifdil, 

2016). Gangguan kecemasan mempengaruhi 3,8% populasi lansia, dan sekitar 

seperempat kematian yang terjadi pada lansia dikarenakan perbuatan menyakiti 

diri sendiri yang dilakukan oleh lansia yang berusia 60 tahun atau lebih (World 

Health Organization, 2016). 

Data statistik World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 

kecemasan meningkat sebesar 2,5% dari seluruh populasi setiap tahunnya. 

Dengan perbandingan 2,43% wanita dan 0,07% laki-laki (Rohmawati dkk, 2015). 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2013 

menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditujukan dengan 

gejala-gejala depresi dan kecemasan secara nasional adalah 6% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, stres 

dan insomnia adalah salah satu alasan bagi individu untuk mendapatkan terapi 

farmakologi, non-farmakologi atau keduanya.  

Terapi farmakologi yang biasa diberikan oleh psikolog ialah anti-anxiety 

yang akan menekan gejala kecemasan yang timbul sampai batas waktu tertentu 

dan tidak berurusan langsung dengan penyebabnya. Terapi non-farmakologi yang 

disarankan antara lain ialah Cognitive Behaviour Therapy (CBT) (Rachman, 

2005). Terapi non-farmakologi lainnya ialah yoga, yoga adalah teknik yang 

melibatkan rileksasi, meditasi dan serangkaian latihan fisik yang dilakukan 
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bersamaan dengan pernapasan untuk mencapai kenyamanan fisik, mental, sosial 

dan spiritual (Bhavanani, 2013). Selain itu, bukti terkuat menyatakan bahwa yoga 

memiliki dampak positif, dalam penurunan hormon kortisol yang mengakibatkan 

penurunan tingkat stres, kecemasan dan meningkatnya perasaan bahagia (McCall, 

2013).  

Yoga berpengaruh langsung terhadap aktivitas syaraf simapatis dan 

parasimpatis, dengan pengaturan efek pernafasan pada teknik pranayama, efek 

menenangkan dengan teknik dhyana serta gerakan fisik yang akan mengurangi 

aktivasi simpatis, meningkatkan kadar Gamma Aminobutyric Acid (GABA), 

mengatur Hipotalamus-Pituarity Aderenal (HPA) untuk memberikan efek 

anxiolytic (McCall, 2013). Yoga harusnya dipertimbangkan sebagai terapi 

komplementer atau metode alternatif untuk terapi medis dalam pengobatan stres, 

kecemasan, depresi dan lainnya (Boymer dkk, 2013).  

Melihat dari masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Latihan Yoga terhadap Kecemasan pada 

Lansia di Sanggar Senam RM7. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil 

suatu rumusan masalah: apakah ada pengaruh latihan yoga terhadap kecemasan 

pada lanjut usia?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan yoga terhadap 

kecemasan pada lanjut usia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan referensi di 

bidang fisioterapi dengan yoga terhadap tingkat kecemasan pada lanjut usia. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi penulis 

Pembelajaran untuk melakukan penelitian dan menambah pengetahuan 

tentang pengaruh latihan yoga terhadap kecemasan pada lansia. 

b. Bagi Fisioterapis 

Menjadi bahan referensi mengenai pengaruh latihan yoga terhadap 

kecemasan pada lansia dalam penatalaksanaan fisioterapi atau penelitian 

selanjutnya. 

c. Bagi masyarakat 

Menambah wawasan dan informasi tentang kecemasan, sehingga dapat 

memahami, mencegah dan menanggulangi terjadinya kecemasan pada 

lansia.


