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PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP KECEMASAN LANSIA 

PADA BINA KELUARGA LANSIA MUDO BHAKTI UTOMO  

DI DESA JAMBU KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG 

 

Abstrak 

 

Seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas disebut dengan lanjut usia. Pada 

usia ini, lansia mengalami perubahan alamiah seperti fisik, sosial maupun 

psikologis ataupun berbagai penyakit. Perubahan psikologis yang yang terjadi 

pada lansia antara lain: depresi, kecemasan, dan demensia. Kecemasan adalah 

keadaan adanya perasaan kesepian, tidak berharga, emosi yang meningkat, terjadi 

penurunan aktivitas fisik dan fungsional,  serta ketidakmampuan dalam 

menyesuaikan tugas perkembangan lanjut usia. Upaya kesehatan dalam hal ini 

dapat dilakukan oleh fisioterapi yang bertujuan memelihara dan memulihkan  

gerak dan fungsi, yaitu  senam lansia. Untuk mengetahui pengaruh senam lansia 

terhadap kecemasan lansia. Penelitian kuantitatif dengan metode experimental 

berupa one group pre and post test design. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan sampel 22 orang. Teknik analisis 

data menggunakan uji Paired Sample  T-Test. Pengukuran kecemasan diukur 

dengan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Uji pengaruh Paired Sample T-

Test menghasilkan sig.(2-tailed) sebesar 0,000 pada kecemasan berat dan 

kecemasan sedang dimana nilai p (sig. (2-tailed)) < 0,05. Ada pengaruh senam 

lansia terhadap kecemasan lansia pada Bina Keluarga Lansia Mudo Bhakti Utomo 

di Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, dimana terjadi penurunan 

skor kecemasan. 

 

Kata Kunci : Senam Lansia, Kecemasan, Lansia. 

 

 

Abstract 

 

A person who has attained 60 years belongs to an elderly person. In this age, the 

elderly will suffer some natural changes, such as physical changes, social changes, 

psychological changes, and diseases. The psychological changes which happen to 

the elderly are depression, anxiety, and dementia. Anxiety is a condition in which 

there are feelings of loneliness, worthlessness, rising emotions, a decline in the 

physical and functional activities, and an inability in adjusting the elderly 

developmental tasks. The health effort in this case can be undertaken by a 

physiotherapist which aims to maintain and recover movement and function, that 

is by elderly gymnastics. To find out the effect of elderly gymnastics on the 

elderly anxiety. This study employs a quantitative research with an experimental 

method in the form of one group pre and post test design. The sampling technique 

used was purposive sampling with a sample of 22 people. The data analysis 

technique used the Paired Sample T-Test. Measurement of anxiety is measured by 

the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) The result of the effects test with 

Paired Sample T-Test showed that the sig. (2-tailed) was 0.000 for both severe 
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anxiety and moderate anxiety in which the value of p (sig. (2-tailed)) was less 

than 0.05. 

Conclusion : There is an effect of elderly gymnastics on the elderly anxiety in 

Bina Keluarga Lansia "Bhakti Mudo Utomo" in Jambu Village Jambu Subdistrict 

Semarang Regency, in which there is a decline in the anxiety scores. 

 

Keywords : Elderly Gymnastics, Anxiety, Elderly. 

 

1. PENDAHULUAN 

Derajat kesehatan yang tinggi digunakan sebagai indikator dalam keberhasilan 

program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan angka harapan hidup 

(Sugiantari dan Budiantara, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017, 

angka harapan hidup di Indonesia terus meningkat pada setiap tahunnya, yaitu 

tahun 2015 adalah 70,78, tahun 2016 adalah 70,90 dan tahun 2017 adalah 71,06. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004,  

seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas disebut dengan lanjut usia. Data 

proyeksi penduduk lansia memperkirakan adanya lansia yang mencapai 23, 66 

juta penduduk (9,03%) (Kemenkes RI, 2017). Pada usia lanjut, seseorang pasti  

mengalami perubahan alamiah ataupun berbagai penyakit. 

       Perubahan alamiah yang dialami lansia adalah sebagai berikut: psikologis, 

fisik dan sosial.  Perubahan ini menyebabkan adanya depresi, kecemasan dan 

demensia (Wulandari dan Nashori, 2014). Kecemasan merupakan salah satu 

gangguan kesehatan dimana terjadi  peningkatan tingkat perhatian dan ketegangan 

dalam situasi yang ditakuti,  sehingga seseorang cenderung menghindari situasi 

yang memicu kecemasan (Maina dkk, 2016). Kecemasan akan berdampak pada 

penurunan aktivitas fisik dan fungsional, penurunan kepuasan hidup dan kualitas 

hidup, peningkatan rasa kesepian (lonelinees) dan peningkatan gangguan fisik/ 

penyakit kronis (Taplin dkk, 2014). Pengukuran kecemasan ini menggunakan alat 

ukur yaitu skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) dimana memiliki 

tingkatan skor 0 sampai dengan 4 di setiap pertanyaan dan 5 kategori kecemasan 

(Thompson, 2015). 

       Upaya kesehatan dalam hal ini dapat dilakukan oleh fisioterapi yang berperan 

dalam memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh , yaitu dengan senam. 

Senam lansia merupakan olahraga ringan dan mudah dilakukan yaitu berupa 

rangkaian gerak nada yang teratur dan terarah dan bertujuan meningkatkan 
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kemampuan fugsional tubuh (Farisin, 2018). Senam lansia ini dapat 

memperlancar sirkulasi darah dan meningkatkan jumlah volume darah dalam 

tubuh, sehingga menstimulasi pengeluaran endorfin yang menimbulkan rasa 

sukacita, rasa sakit hilang dan mengurangi tingkat depresi dan kecemasan. Senam 

lansia juga dapat membentuk kondisi mood yang baik , sehingga lansia yang 

teratur mengikuti kegiatan olahraga akan selalu dalam kondisi yang nyaman 

(Raden Jaka dkk, 2015).  

 

2. METODE 

Penelitian kuantitatif dengan metode experimental dan pendekatan penelitian 

berupa one group pre and post test design. Pengukuran kecemasan menggunakan 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAR-S). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan sampel 22 orang. Teknik analisis 

data menggunakan uji Paired Sample T-Test.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Distribusi Berdasarkan Usia 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 

 

  

 

  

 

       Tabel 1 diatas menunjukkan 4 orang berusia 50-52 tahun, 3 orang 

berusia 53-55 tahun,  2 orang berusia 56-58 tahun, 3 orang berusia 59-62 

tahun dan 10 orang  63-65 tahun berjumlah 10 orang . 

3.1.2 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

Usia (tahun) Frekuensi Presentase (%) 

50-52 4 18,2 

53-55 3 13,6 

56-58  2 9,10 

59-62 3 13,6 

63-65 10 45, 5 

Jumlah 22 100 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 4 18,2 

Perempuan 18 81,8 

Jumlah 22 100 
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       Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui adanya 4 orang laki-laki dan   18 

orang perempuan. 

3.1.3 Distribusi Berdasarkan Skor HARS 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Skor HARS 

Skor HARS Pre-

Test 

Test 

Presentase Post- 

Test 

Presentase 

(0-14) Tidak Ada Kecemasan 0 0% 18 81,80% 

(15-17) Kecemasan Ringan 0 0% 0 0% 

(18-24) Kecemasan Sedang 10 45,50% 4 18,20% 

(25-30)  Kecemasan Berat 12 54,50% 0 0% 

Jumlah 22 100% 22 100% 

       Tabel 3 diatas menunjukkan pada hasil Pre-Test HARS , 10 orang 

masuk dalam kecemasan sedang dan 12 orang masuk dalam kecemasan 

berat, sedangkan pada hasil Post-Test HARS 18 orang masuk dalam tidak 

ada kecemasan dan 4 orang masuk dalam kecemasan sedang. 

3.1.4 Uji Normalitas 

Tabel 4. Uji Normalitas Shapiro- Wilk 

Skor HARS Pre-Test dan Post-Test 

 

 

 

 

 

       Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk diatas membuktikan jika data 

berdistribusi normal dimana nilai p > 0,05. Hasil ini dapat diketahui pada 

kecemasan sedang dengan nilai Pre-Test 0,133 > 0,05, nilai Post-Test 

0,666 > 0,05 dan pada kecemasan berat nilai Pre-Test 0,387 > 0,05 dan 

nilai Post-Test 0,274>0,05. 

3.1.5 Uji Pengaruh 

Tabel 5. Uji Pengaruh Paired Sample T-Test  

Skor Pre-Test dan Post-Test 

  Rata-Rata Std.Deviasi Sig. (2-tailed) 

Kecemasan Sedang Pre 21,60 2, 271 0,000 

 Post 10,40 2,633  

Kecemasan Berat Pre 27,33 1,723 0,000 

 Post 13,83 4,469  

  Frekuensi Sig. 

Kecemasan Sedang 

SedaSedang 

Pre-Test 10 0,133 

 Post-Test 10 0,666 

Kecemasan Berat Pre-Test 12 0,387 

 Post-Test 12 0,274 
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       Dari hasil uji pengaruh Paired Sample T-Test diatas dapat diketahui 

bahwa hasil p (sig.(2-tailed)) adalah 0,000 baik pada kecemasan berat 

dan kecemasan sedang dimana nilai p < 0,05 . Hal ini menujukkan 

adanya pengaruh senam lansia terhadap kecemasan lansia pada Bina 

Keluarga Lansia Mudo Bhakti Utomo di Desa Jambu Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 

       Hasil penelitian yang dilakukan dengan responden yang berjumlah  

22 orang pada Bina Keluarga Lansia Mudo Bhakti Utomo di Desa Jambu 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kecemasan 

dapat dialami lansia pada usia 50 tahun hingga 65 tahun. Suatu studi 

menyebutkan bahwa usia diatas 50 tahun dapat mempercepat sistem 

emosi dan dorongan yang berhubungan dengan rasa takut yang dapat 

menimbulkan perasaan tidak menyenangkan.  

3.2.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 

       Penelitian yang dilakukan pada Bina Keluarga Lansia Mudo Bhakti 

Utomo di Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami lansia perempuan lebih 

banyak daripada laki-laki, karena di tempat penelitian populasi 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Suatu penelitian  

menyebutkan bahwa perempuan lebih banyak mengalami kecemasan 

dibandingkan laki-laki, dikarenakan secara fisik perempuan lebih lemah 

dan sifat tersebut membuat perempuan memberikan respon lebih 

terhadap sesuatu hal yang dianggap berbahaya (Kati dkk, 2018). Studi 

lain juga menyebutkan bahwa perempuan memiliki tingkat sensitivitas 

yang tinggi dalam keseharian aktivitasnya, sehingga perempuan 

cenderung melibatkan emosionalnya (Khamida dkk, 2018).  

3.2.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Skor HARS 

       Penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah 22 orang responden 

pada Bina Keluarga Lansia Mudo Bhakti Utomo di Desa Jambu 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menunjukkan terjadinya 
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penurunan frekuensi kecemasan pada hasil Pre-Test dan Post-Test. 

Kecemasan ini diukur dengan Hamilton Anxiety Rating Scale, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan, dimana setiap 

pertanyaan memiliki skor tidak ada (0) sampai berat sekali (4), dengan 

memiliki kategori penilaian tidak ada kecemasan (0-14) , kecemasan 

ringan (15-17) , kecemasan sedang (18-24), kecemasan berat (25-30) dan 

kecemasan berat sekali (31-56) (Thompson, 2015),. 

3.2.4 Pengaruh senam lansia terhadap kecemasan lansia 

       Hasil dari analisis menunjukkan terjadinya penurunan skor 

kecemasan (HARS) dengan hasil sig.(2-tailed) sebesar 0,000 baik pada 

kecemasan berat dan sedang yang menunjukkan bahwa nilai p (Sig.(2-

tailed)) < 0,05. Berdasarkan ketentuan kriteria pengambilan keputusan, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh senam lansia terhadap 

kecemasan lansia  

       Aktivitas olahraga yang dilakukan secara teratur dapat membakar 

glukosa sehingga menstimulasi mekanisme Hypothalamus-Pituitary-

Adrenal yang menuju ke hipofisis, sehingga membentuk beta endorphin 

yang mengasilkan perasaan senang dan rileks (Wahyuni, 2016).. Dari 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas olahraga (senam 

lansia) akan menstimulasi pengeluaran endorfin yang kemudian 

memberikan rasa senang , nyaman, perasaan bahagia dan mengendalikan 

stres pada seseorang sehingga kecemasan dan depresi pada lansia dapat 

berkurang. 

       Olahraga senam dapat mengatasi perilaku menghindari sesuatu yang 

berlebihan yang disebabkan gangguan kecemasan, karena dengan latihan 

senam secara rutin akan mengurangi gejala somatik. Adanya senam 

lansia akan menjadikan sarana interaksi sosial antar lansia , sehingga 

membantu mengurangi gejala kecemasan dengan fobia lainnya. Latihan 

olahraga yang dilakukan lansia ini juga akan memberikan harapan baik 

pada lansia karena adanya perbaikan kesehatan mental setelah 

berolahraga, sehingga akan terjadi penurunan kecemasan pada lansia 

tersebut (Herring dkk, 2013). 
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       Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa senam lansia dapat dipakai sebagai salah satu cara untuk 

mengurangi rasa kecemasan, stress dan meningkatkan suasana hati, 

sebagai sarana yang  baik untuk membangun interaksi sosial antar lansia, 

dimana hal tersebut merupakan dampak positif dari sisi komunitas dan 

memberikan dampak positif  terhadap pengurangan gejala somatik. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

       Ada pengaruh positif senam lansia terhadap kecemasan lansia pada Bina 

Keluarga Lansia Mudo Bhakti Utomo di Desa Jambu Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang . 

4.2 Saran 

4.2.1 Menjadikan olahraga senam sebagai salah satu olahraga pilihan  

yang rutin dilakukan oleh lansia untuk mengurangi kecemasan, karena 

dapat memberikan efek rasa senang , nyaman, perasaan bahagia dan 

mengendalikan stress. 

4.2.2 Memberikan latihan senam teratur sebagai salah satu edukasi 

kepada lansia dalam rangka  promotif dan preventif dapat ditujukan 

kepada lansia yang memiliki gangguan kecemasan . 

4.2.3 Bagi fisioterapis, agar bisa melakukan penelitian yang lebih lanjut 

mengenai peran fisioterapi pada lansia . 

4.2.4 Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memastikan responden 

melakukan gerakan secara optimal, memastikan senam lansia dapat 

dibandingkan dengan olahraga lain nya dalam mengurangi kecemasan 

pada lansia. 
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