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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada awal tahun 2020, dunia diterjang dengan berita meluasnya virus 

baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya dinamakan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Asal mula virus ini ditemukan pada 

akhir Desember tahun 2019 berasal dari Wuhan, Tiongkok (Handayani et al., 

2020). Pada hari Rabu 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World 

Health Organization) mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi 

pandemi dunia dikarenakan penyebaran virus corona sangat cepat hingga ke 

wilayah yang jauh dari pusat wabah dan banyak negara di dunia telah 

melaporkan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19. Data dari WHO hingga 

tanggal  27 Januari 2021, tercatat 220 negara terkena dampak COVID-19 

dengan total 100.801.465 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kasus kematian 

2.164.749 diseluruh dunia (WHO, 2020).  

Pada tanggal 2 Maret 2020, terdapat sejumlah dua kasus positif COVID-

19 dilaporkan pertama di Indonesia.  Per tanggal  31 Maret 2020 kasus yang 

terkonfirmasi mengalami kenaikan dengan total 1.528 kasus dengan 136 kasus 

kematian. Indonesia menjadi negara dengan tingkat mortalitas kasus COVID-

19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar 8,9%.  Perkembangan kasus positif 

dan kasus meninggal di Indonesia setiap harinya terus mengalami peningkatan. 

Data terbaru pada tanggal 31 Januari 2021 tercatat terdapat penambahan kasus 

positif sejumlah 12.001 kasus dan kasus meninggal sejumlah 270 kasus, 

sehingga total kasus positif menjadi 1.078.314 dan 29.998 kasus kematian. Dari 

data tersebut tercatat bahwa kasus positif  usia 46-59 sebesar 10,4% dan usia 

lebih dari 60 tahun sebesar 23,2% dan kasus meninggal tertinggi usia 46-59 

tahun sebesar 35,2% dan usia lebih dari 60 tahun sebesar 37,1%. (Satgas



2 
 

 

 Penanganan COVID-19 Indonesia, 2021). Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa lansia beresiko tertular COVID-19 dan lebih beresiko untuk meninggal. 

Menurut penelitin yang dilakukan oleh Siagian (2020) menggunakan 

metode  Discourse Network Analysis (DNA) didapatkan hasil bahwa kelompok 

lanjut usia (lansia) adalah salah satu kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi 

terinfeksi virus corona. Pernyataan ini disepakati oleh hampir semua organisasi 

(peneliti USA, Jerman, Indonesia, China, Canada dan Gubernur DKI Jakarta). 

Perbedaan pendapat mengenai kategori usia lansia adalah wajar mengingat 

bahwa penyakit yang disebabkan virus corona ini terbilang penyakit baru yang 

masih menjadi bahan penelitian. Namun semua peneliti dan tokoh otoritas 

wilayah sepakat bahwa lansia masuk kedalam kelompok berisiko tinggi 

terinfeksi virus corona akibat sistem kekebalan tubuhnya melemah seiring 

dengan pertambahan usia (Siagian, 2020).  

Sejauh ini, virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat 

dan kematian pada orang lanjut usia (lansia) dibanding dengan orang dewasa 

atau anak. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona 

pada lansia setiap harinya terus bertambah. Data total hingga bulan Februari 

2021, terdapat 47,3% kasus kematian lansia akibat COVID-19 yaitu sejumlah 

15.023 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kematian pada kelompok 

lansia paling tinggi apabila dibandingkan dengan kelompok usia lain, yaitu usia 

46-59 tahun sejumlah 32,7% atau 381.307 orang, usia 31-45 tahun sejumlah 

12,8% atau 149.258 orang, usia 19-30 tahun sejumlah 4,8% atau 55.971, usia 

6-18 tahun sejumlah 1,5% atau 17.491 orang, dan usia 0-5 tahun sejumlah 0,8% 

atau 9.328 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Kerentanan lansia 

disebabkan oleh proses degeneratif yang menyebabkan menurunnya imunitas 

tubuh sehingga lansia rentan terinfeksi penyakit, termasuk COVID-19. 

Peningkatan jumlah kasus positif dan banyaknya isu-isu yang beredar tentang 

bahaya pandemi bagi kesehatan lansia semakin menambah keresahan 

dimasyarakat. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi keluarga yang memiliki 
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anggota keluarga dengan lanjut usia. Guncangan psikologispun mulai 

tergambar di lingkungan masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang merasa 

cemas, panik dan bahkan stres (Rayani & Purqoti, 2020).   

Kecemasan yang dialami keluarga lansia dalam menghadapi wabah 

COVID-19 ini disebabkan oleh adanya kebiasaan baru yang dihadapi sehari-

hari tanpa adanya persiapan yang menyebabkan terjadi peningkatan 

kewaspadaan. Faktor yang menyebabkan tingginya angka kecemasan adalah 

beratnya beban yang sedang dihadapi oleh seorang individu. Adapun beban 

dalam situasi wabah ini bagi keluarga lansia adalah ketakutan akan tertular 

virus dan dapat menularkan virus pada orang yang dicintai (Rayani & Purqoti, 

2020). Dalam survei yang dilakukan Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) 

terhadap lebih dari 1000 orang dewasa di Amerika serikat ditemukan 48% 

responden merasa cemas mereka akan tertular virus corona. Sekitar 40% 

mengkhawatirkan mereka akan sakit berat atau meninggal akibat COVID-19, 

dan 6% mencemaskan keluarga atau orang tercintanya tertular, 59% 

masyarakat mengatakan efek COVID-19 cukup berat bagi kehidupan sehari-

hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rayani & Purqoti (2020) yang 

meneliti tentang kecemasan keluarga yang mempunyai lansia terhadap berita 

hoax pada masa pandemi COVID-19 didapatkan hasil 160 responden 

didapatkan jumlah persentase 16,2% atau 26 orang mengalami kecemasan 

ringan, 48% atau 77 orang mengalami kecemasan sedang dan 3,8% atau 6 orang 

mengalami kecemasan berat. 

Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian 

orang reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun pada 

orang-orang tertentu, kompleksitas respons dalam kecemasan dapat melibatkan 

reaksi fisiologis sesaat seperti detak jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, 

sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal dan gejala lainnya. Setelah seseorang mulai 

merasakan kecemasan maka sistem petahanan diri selanjutnya akan menilai 

kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasi, mengurangi atau 
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menghilangkan perasaan terancam tersebut. Sesesorang dapat menggunakan 

pertahanan diri (defence mechanism) dengan meningkatkan aktifitas kognisi 

atau motorik (Vibriyanti, 2020). 

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan 

Baki hingga pada tanggal 28 Januari 2021 termasuk kecamatan dengan kasus 

terkonfirmasi COVID-19 tertinggi kedua di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 

sebanyak 597 kasus. Kasus positif COVID-19 sebanyak 110 kasus dan kasus 

meninggal sebanyak 30 kasus.  Berdasarkan data dari Puskesmas Baki, jumlah 

keluarga yang mempunyai lansia paling banyak terdapat di desa Gentan, yaitu 

745 keluarga. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 8 Desember 2020 melalui wawancara singkat terhadap 10 keluarga 

yang mempunyai lansia, 7 keluarga tersebut mengatakan bahwa mereka 

khawatir lansia tertular  COVID-19 dan 3 keluarga mengatakan bahwa mereka 

tidak khawatir   terhadap kesehatan ke lansia. Dari permasalahan tersebut, 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat 

Kecemasan Keluarga Lansia Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Gentan 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah latar belakang diatas, maka dapat ditentukan 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Gambaran Tingkat 

Kecemasan Keluarga Lansia Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Gentan 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan keluarga lansia pada 

masa pandemi COVID-19 di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik keluarga lansia meliputi usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan hubungan dengan 

lansia.  

b. Untuk mengidentifikasi karakteristik tingkatan kecemasan  

keluarga lansia pada masa pandemi COVID-19 di Desa Gentan 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

pengetahuan baru kepada peneliti mengenai gambaran tingkat 

kecemasan keluarga lansia pada masa pandemi COVID-19 di Desa 

Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

2. Institusi Pendidikan Keperawatan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dalam 

kepustakaan keperawatan, khususnya mengenai gambaran tingkat 

kecemasan keluarga lansia pada masa pandemi COVID-19 di Desa 

Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

3. Keluarga Lansia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang tingkatan kecemasan yang dialami keluarga terhadap kesehatan 

lansia pada masa pandemi COVID-19 di Desa Gentan Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

mengenai tingkat kecemasan keluarga lansia pada masa pandemi 

COVID-19. 
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E. Keaslian Penelitian  

Berikut adalah keaslian penelitian yang berkaitan dengan gambaran 

tingkat kecemasan keluarga lansia pada masa pandemi COVID-19 di Desa 

Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil 

1.  (Diinah & 

Rahman, 

2020) 

Gambaran 

tingkat 

kecemasan 

perawat 

saat 

pandemi 

COVID-19 

Tingkat 

kecemasan  

Menggunakan 

literature review 

dengan 

pendekatan 

narative review. 

Artikel tersebut 

diperoleh dari 

database seperti 

Google Schoolar, 

Pubmed, dan 

Biomed Central. 

Kriteria inkusi 

yang ditetapkan 

peneliti yaitu  

jurnal berbahasa 

inggris,  bentuk 

full text, memiliki 

isi dan tujuan 

yang sesuai, dan 

dalam 5 tahun 

terakhir. Studi 

tersebut 

menggunakan 

sebanyak 10 

artikel.  

Berdasarkan hasil 

review terhadap 5 

jurnal yang 

membahas 

kecemasan yang 

dialami perawat pada 

saat pandemi 

COVID-19 di negara 

China, 2 jurnal 

membahas mengenai 

kecemasan yang 

dialami perawat pada 

saat pandemi 

COVID-19 di negara 

Iran, dan 3 jurnal 

membahas mengenai 

kecemasan perawat 

pada saat pandemi 

COVID-19 di negara 

Italia menunjukkan 

hasil analisis dari 

ketiga negara tersebut 

tidak jauh berbeda, 

yaitu berkisar pada 

tingkat kecemasan 

rendah hingga 

sedang. Hasil tersebut 

didapatkan dari alat 

ukur kuesioner Self-

rating Anxiety Scale 

(SAS).  
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2.  (Roy et al., 

2020) 

Study of 

knowledge, 

attitude, 

anxiety & 

perceived 

mental 

healthcare 

need in 

Indian 

population 

during 

COVID-19 

pandemic.  

Pengetahuan, 

sikap, 

kecemasan, 

persepsi 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi observasi 

cross-sectional. 

Teknik 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan yaitu 

Snowball. Alat 

ukur yang 

digunakan yaitu 

kuesioner semi-

terstruktur 

online dengan 

formulir google 

dan 

melampirkan  

formulir 

persetujuan. 

Kriteria inklusi 

pada penelitian 

ini yaitu 

responden dapat 

mengakses 

internet, berusia 

lebih dari 18 

tahun, dapat 

memahami 

bahasa Inggris 

dan bersedia 

mengisi 

formulir 

persetujuan 

yang  

dilampirkan. 

Terdapat 6 

pertanyaan pada 

kuesioner 

bagian 

kesadaran, 7 

item pada 

bagian  sikap, 

Hasil dari penelitian 

ini yaitu terdapat 662 

responden yang 

menanggapi. 

Setengah dari 

populasi adalah 

tenaga kesehatan. 

Pada bagian 

kesadaran terdapat 

29,5% menjawab 

bahwa dapat virus 

menular melalui 

bersentuhan, bersin 

dan makanan. 56% 

menjawab bahwa 

virus ditularkan 

melalui hewan 

peliharaan, lebih dari 

96% responden setuju 

untuk mengisolasi 

diri apabila 

mengalami gejala 

demam dan batuk, 

72% responden 

menjawab mengalami 

cemas pada diri 

sendiri dan orang 

terdekat selama 

pandemi COVID-19.  
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dan 18 item 

pada bagian 

kecemasan. 

3.  (Rayani & 

Purqoti, 

2020) 

Kecemasan 

keluarga 

lansia 

terhadap 

berita hoax 

di masa 

pandemi 

COVID-19 

Kecemasan Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

deskriptif. 

Teknik 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan yaitu 

Purposive 

sampling. Alat 

ukur yang 

digunakan yaitu 

kuesioner 

kecemasan 

HARS 

(Hamilton 

Anxiety Rating 

Scale). HARS 

terdiri dari 14 

item pertanyaan 

untuk mengukur 

tanda adanya 

kecemasan pada 

anak dan orang 

dewasa. dengan 

kategori: 0 = 

tidak ada gejala 

sama sekali 

1= satu gejala 

yang ada 

2=sedang/separ

uh gejala yang 

ada 

3= berat/ lebih 

dari separuh 

gejala yang ada 

Hasil dari penelitian 

ini yaitu dari 160 

responden didapatkan 

jumlah persentase 

31.9% atau  51 orang 

tidak mengalami 

kecemasan, 16,2% 

atau 26 orang 

mengalami 

kecemasan ringan, 

48% atau 77 orang 

mengalami 

kecemasan sedang 

dan 3,8% atau 6 orang 

mengalami 

kecemasan berat.  
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4=sangat berat 

semua gejala 

ada. 

4.  (Fitria & 

Ifdil, 2020) 

Kecemasan 

Remaja 

Pada Masa 

Pandemi 

COVID-

19. 

Kecemasan Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

deskriptif. 

Instrumen yang 

digunakan yaitu 

skala 

Kecemasan 

remaja. 

Hasil penelitian ini 

yaitu dari jumlah 

sampel sebanyak 139 

remaja didapatkan 

hasil sebesar 2,1% 

kategori kecemasan 

rendah, 43,9% 

kategori kecemasan 

sedang dan 54% 

kategori tinggi.  

 

5.  (Rinaldi & 

Yuniasanti, 

2020) 

Kecemasan 

pada 

masyarakat 

saat 

pandemi 

COVID-19 

di 

Indonesia 

Kecemasan Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan cross-

sectional dengan 

teknik snowball 

sampling. . 

Kuesioner yang 

digunakan yaitu 

kuesioner online 

yang 

mengembangkan 

dari formulir 

google 

Hasil penelitian ini 

yaitu dari jumlah 

sampel sebanyak 731 

masyarakat 

didapatkan hasil 7,6% 

mengalami 

kecemasan tinggi, 

28,1% mengalami 

kecemasan sedang, 

dan 64,3% 

mengalami 

kecemasan rendah. 

 


