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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada Desember 2019, terdapat laporan tentang kasus pneumonia dengan 

etiologi tidak diketahui pasti yang terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China. 

Penyakit ini bergerak cepat menular ke antar manusia hingga dengan mudahnya 

ratusan ribu manusia terinfeksi dan lainnya telah dinyatakan meninggal dunia 

(Repici et al., 2020). Maka dengan adanya insiden besar ini patutlah kita selalu 

percaya niscaya tiada hamba yang akan ditimpa suatu musibah kecuali apa yang 

telah dituliskan oleh-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  

 

“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Allah akan 

memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Thaghabun [64]: 11) 

 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali dilaporkan di 

Indonesia pada awal Maret 2020 dengan adanya dua kasus terkonfirmasi yang 

hingga saat ini berdasarkan data akhir bulan Oktober 2020 telah dipublikasikan 

oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa terdapat 396.454 kasus 

positif Covid-19; 322.248 sembuh; dan 13.512 meninggal dunia.  

Berbagai macam upaya preventif dan kebijakan ditetapkan pemerintah 

Indonesia untuk menekan dan memperkecil risiko penyebaran penyakit dan 

dihimbau untuk menunda aktivitas yang membutuhkan pertemuan sosial. Oleh 
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karena pembatasan aktivitas sosial secara tidak langsung mengharuskan warganya 

mengurangi aktivitas di luar dengan mengganti atau mengelola aktivitas biasanya 

dengan sistem jarak jauh (Putri, 2020). Salah satu imbauan pemerintah adalah 

sistem Work from Home (WFH) atau penciptaan sistem bekerja dari rumah yang 

ditenggarai akan menjadi kegiatan atau tatanan normal baru (new normal) hingga 

vaksin penyakit ditemukan (Mungkasa, 2020). Namun, meskipun semenjak 8 

bulan lalu pandemik bermula ancaman penyakit ini masih ada dan mungkin dapat 

menyerang lagi (second wave), maka diterapkan protokol kesehatan yaitu 

memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan (terkenal dengan 

sebutan 3M) ketika masyarakat melakukan berbagai kegiatan (Apriliyanti & 

Pramusinto, 2020) 

Gaya hidup tidak sehat dapat muncul apabila berbagai macam pembatasan 

kegiatan terus diberlakukan dalam jangka panjang sehingga memungkinkan 

terbentuknya kebiasan pasif dengan ketidakaktifan fisik yang tidak baik (Kang et 

al., 2020). Physical Inactivity (PI) atau yang biasa disebut ketidakaktifan fisik 

didefinisikan sebagai kurangnya pencapaian intensitas Physical Activity (PI) atau 

aktivitas fisik dalam waktu tertentu. Imobilisasi karena ketidakaktifan fisik yang 

terus berkelanjutan dapat menurunkan kemampuan sistem-sistem organ tubuh 

untuk melawan infeksi virus oleh karena penurunan sistem imun, memicu 

timbulnya faktor resiko berbagai penyakit, bahkan dapat menurunkan 

kesejahteraan mental atau psikologis (Woods et al., 2020). Menurut Kang et al 

(2020) bahwa individu yang awalnya aktif secara fisik dan mengalami hambatan 

kegiatan akibat adanya pembatasan yang berkaitan dengan pandemik, akan lebih 



 

 

3 

 

merasakan dampak psikologis gangguan suasana hati dan/atau kecemasan yang 

dikarenakan berkurangnya pergerakan harian tidak seperti biasanya disertai 

munculnya perasaan tidak nyaman ketika terisolasi. Sehingga dapat disimpulkan 

individu dengan kebiasaan tidak beraktivitas fisik terutama di masa pandemik ini, 

akan mudah mengalami kecemasan. 

Kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan 

merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang 

mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya (Vibriyanti, 2020). Kewajiban 

karantina diri, pembatasan sosialisasi, ketidakberdayaan, ketakutan akan infeksi, 

dan berbagai masalah di masa pandemik yang harus dihadapi sekian orang. 

Ditambah dengan pemberitaan media yang seringkali beredar akan memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap peningkatan kecemasan (Fardin, 2020; 

Merten et al,. 2020). 

Menurut Lesser & Nienhuis (2020) kurangnya aktivitas fisik dapat 

mempengaruhi kesejahteraan jiwa berupa kecemasan. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan Siddique et al (2014) diketahui bahwa physical 

inactivity sangat berkaitan terhadap tingkat kecemasan. Oleh karena kebiasaan 

physical inactivity yang dilakukan dalam waktu berkepanjangan maka akan dikuti 

gangguan produksi dan sintesis sel-sel dalam sistem saraf pusat yang berkaitan 

munculnya dan meningkatnya gejala kecemasan terus-menerus  

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Level Aktivitas Fisik dengan 
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Level Kecemasan di Masa Pandemi Covid-19” yang dilakukan di lingkungan 

sekitar peneliti saat ini yaitu daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara 

level aktivitas fisik dengan level kecemasan di masa pandemik Covid-19”? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah terdapat hubungan antara level aktivitas fisik 

dengan level kecemasan di masa pandemik Covid-19. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui level aktivitas fisik masyarakat di masa pandemik Covid-

19 

b. Mengetahui level kecemasan masyarakat di masa pandemik Covid-19 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang fisioterapi maupun bidang kesehatan lainnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan baru dan memperkaya pengalaman peneliti 

mengenai hubungan level aktivitas fisik dengan level kecemasan di masa 

pandemik Covid-19. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberi wawasan kepada masyarakat mengenai hubungan level 

aktivitas fisik dengan level kecemasan terutama di masa pandemik Covid-

19. 


