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MOTTO 

 

“Tidak ada orang Bodoh di dunia ini, yang 

ada hanyalah orang Malas yang tidak 

berusaha mencapai keinginannya” 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF TERA EXERCISE TO ANXIETY LEVEL ON 

ELDERLY AT PANTI TRESNA WERDHA HARGO DEDALI 

SURABAYA 

Pre-Experimental Research 

By: Siti Aisyah Zanta Pradana 

Introduction: Psychosocial problem that frequently occur in elderly is 

anxiety. Anxiety may lead to cognitive impairment, mood disorder, and other 

emotional ilnessess. Tera exercise  is one of non pharmacology therapies that 

could be given to elderly with anxiety. The movements in Tera exercise can create 

a process to produce ß-endorphin that can provoke effects that can reduce the 

number of anxiety level. The study was aimed to analyze the influence of Tera 

exercise on anxiety level of elderly in Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

Methods: The study was used pre-experimental method with one group pra-post 

test design. Population in the study were 51 and 15 of elderly in Panti Tresna 

Werdha Hargo Dedali Surabaya were used as sample by using purposive 

sampling. Tera exercise used as independent variable, meanwhile, dependent was 

anxiety level. The instrument was Geriatric Anxiety Inventory (GAI) 

questionnaire and data analysis was used Wilcoxon signed rank test. Result: The 

result showed that tera exercise had effect on respondents anxiety level with p= 

0,001 of the significance value. Discussion: Tera Exercise has an impact towards 

the decreasing rate of anxiety level in Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya. Further researchers should conduct studies with more sample sizes and 

using the control groups. 

Keywords: Tera Exercise , elders, anxiety. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional 

ditandai dengan adanya peningkatan angka harapan hidup manusia (AHH), 

peningkatan AHH manusia berdampak pada peningkatan jumlah lanjut usia 

(lansia) (Kusuma Dewi, 2013). Jumlah lansia yang meningkat diharapkan dalam 

keadaan sehat, aktif dan produktif (Badan Pusat Statistik, 2015). Faktanya masih 

banyak lansia yang mengalami masalah baik dalam fisik maupun psikososial. 

Masalah fisik biasanya menyerang beberapa sistem pada tubuh (Rhosma Dewi, 

2014), sedangkan kesepian, perasaan sedih, depresi dan ansietas merupakan 

masalah psikososial yang sering muncul pada lansia (Suprianto, Subandi, & 

Lestari, 2013). Pemberian intervensi cognitif behavioural therapy (CBT) dan 

farmakologi seperti obat antidepresi terbukti menurunkan ansietas (Bullock, 

Clark, & Joanne, 2012). Teknik alternatif seperti pijat, refleksi, yoga, siatzu, 

meditasi, dan aromaterapi juga dapat mengurangi tingkat ansietas (S. Azizah, 

Lestari, & Novitasari, 2013). Namun dari beberapa intervensi tersebut, pemberian 

aktivitas fisik seperti senam tera pada lansia yang mengalami kecemasan masih 

perlu diketahui. 

Badan Pusat Statistik 2015 menjelaskan, ada tiga provinsi dengan 

persentase lansia terbesar yaitu pada Daerah Istimewa Yogyakarta (13,46%), 

Jawa Tengah (11,67%) dan Jawa Timur (11,46%). Di provinsi Jawa Timur lansia 

usia 60-64 tahun berjumlah 1.582.165 jiwa dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 

2.901.231 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk lansia di kota Surabaya
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didapatkan sebanyak 187.995 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2014). 

Prevalensi kecemasan di Indonesia sekitar 39 juta jiwa dari 238 juta jiwa 

penduduk (Suprianto et al., 2013). Pada hasil studi Heningsih 2014 mengenai 

gambaran tingkat ansietas pada 52 lansia di Panti Werdha Darma bakti Kasih 

Surakarta, didapatkan 15,4% tidak mengalami kecemasan, 36,5% kecemasan 

ringan, 42,3% kecemasan sedang, dan 5.8% kecemasan berat. Berdasarkan data 

yang didapatkan peneliti saat pengambilan data awal pada tanggal 2 mei 2017 di 

Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya, petugas panti menjelaskan ada 

58,8% dari 51 total lansia yang tinggal di panti, mengalami tanda-tanda 

kecemasan seperti gelisah, khawatir, mudah marah dan bingung. Dari 10 orang 

lansia didapatkan 40% dengan kecemasan ringan, 40% lansia dengan kecemasan 

sedang, dan 20% lansia dengan kecemasan berat. Selama ini kegiatan rutin yang 

ada di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali adalah mengaji dan belum ada 

intervensi khusus bagi lansia yang mengalami kecemasan.   

Masalah kecemasan dapat muncul karena adanya faktor risiko yang 

dipengaruhi oleh adanya perubahan pada lansia. Faktor risiko yang dapat 

menyebabkan kecemasan antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

status perkawinan, ditinggalkan teman atau keluarga, penyakit kronis dan 

gangguan fungsional, relokasi di panti, dan kunjungan keluarga (Heningsih, 

2014). Jika tidak diatasi dengan baik ansietas akan menjadi beban dan akan 

membuat dampak negatif. Dampak yang dihasilkan oleh adanya ansietas antara 

lain akan terjadi gangguan kognitif, gangguan mood yang akan mempengaruhi 

kualitas tidur dan emosional, serta gejala motorik seperti jari-jari yang mengetuk 

ngetuk (Hawari, 2006). Berdasarkan dari beberapa penelitian didapatkan jika 
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senam tera bermanfaat bagi lansia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Parwati et al. 2013 didapatkan jika senam tera bermanfaat bagi 

kebugaran jantung paru lansia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukartini & 

Nursalam 2009 menjelaskan, senam tera dapat merangsang kemampuan jantung 

dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen sehingga jantung 

bekerja dengan rileks, nadi istirahat, dan tekanan darah menjadi stabil. Hal itu 

yang menyebabkan emosi menjadi stabil, rasa percaya diri meningkat, dan 

kecemasan menurun. 

Penatalaksanaan yang dapat diberikan pada lansia yang mengalami ansietas 

adalah dengan olahraga. Jenis olah raga yang dianjurkan untuk lansia adalah 

olahraga aerobik dinamis untuk mempertahankan stamina dan fleksibilitas 

(Kadir, 2007). Intensitas olahraga yang direkomendasikan untuk lansia adalah 

intensitas rendah pada 60-75% dari denyut jantung maksimal (Junaidi, 2011). 

Salah satu olahraga aerobik dengan intensitas rendah adalah senam tera. Senam 

tera merupakan olahraga pernapasan yang dipadu dengan gerak dan diadopsi dari 

senam Tai Chi. Kata Tera sendiri dari kata terapi yang berarti olah raga yang 

berfungsi sebagai terapi (Sari, 2011). Unsur gerakan senam tera terdiri dari 17 

gerakan peregangan, 25 gerakan persendian, 20 gerakan pernapasan pokok 

(Anshori, 2016). Keunggulan dari senam tera yaitu seluruh gerakan pada senam 

tera dapat menurunkan kecemasan (ansietas), stress, dan menurunkan tingkat 

depresi (Sukartini & Nursalam, 2009). Saat melakukan senam tera akan terjadi 

proses dimana HPA axis merangsang kalenjar pineal untuk mensekresi serotonin 

dan melatonin, setelah itu rangsangan dari hipotalamus akan diteruskan pada 

hipofisis anterior untuk membentuk ß endorphin dan enkephalin (Triyanto, 
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2014). Karena munculnya ß endorphin pada saat olahraga, maka akan timbul efek 

rasa bahagia, gembira, bisa lebih tidur nyenyak, dan pikiran tetap segar (Widianti 

& Proverawati, 2010). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui adanya 

pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat kecemasan pada lansia di Panti 

Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat ansietas pada 

lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat ansietas 

pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat ansietas lansia di Panti Tresna Werdha Hargo 

Dedali Surabaya 

2. Menganalisis pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat 

ansietas pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Mengembangkan ilmu keperawatan gerontik dan keperawatan komunitas 

dalam mengatasi masalah kecemasan pada lansia dengan melakukan olahraga 

senam tera. 
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1.4.2 Praktis 

1. Bagi tenaga kesehatan di bidang keperawatan, senam tera dapat 

digunakan sebagai salah satu teknik non farmakologi untuk 

mengurangi tingkat kecemasan pada lansia sehingga kesehatan lansia 

dapat lebih optimal.  

2. Bagi Tempat Penelitian, intervensi senam tera dapat dilakukan secara 

rutin bagi para lansia sehingga senam tera akan membantu 

menurunkan kecemasan pada lansia dan lansia dapat produktif lagi. 

3. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian lanjutan mengenai intervensi dalam 

menurunkan tingkat kecemasan yang terjadi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lansia 

2.1.1 Pengertian Lansia 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), seseorang dikatakan lansia 

jika sudah mencapai umur 60 tahun keatas (PMK, 2016). Lansia adalah 

seseorang yang mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial (U. R. 

N. 23 Undang-undang Republik Indonesia, 1992). Lansia juga dapat dikatakan 

sebagai tahap akhir dari fase kehidupan manusia dan dikatakan sebagai usia 

emas karena tidak semua orang mampu mencapai tahapan usia tersebut 

(Maryam, Ekasari, Rosidawati, Jubaedi, & Batubara, 2008).  

2.1.2 Klasifikasi Lansia 

Ada beberapa teori yang menunjukan batasan usia pada lansia, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menurut WHO dalam Yusuf et al. 2015, klasifikasi pada lansia adalah 

sebagai berikut: 

1) Usia pertengahan (Middle age) : 45-59 tahun 

2) Lanjut usia (Elderly)  : 60-74 tahun 

3) Lanjut usia tua (Old)  : 75-90 tahun 

4) Usia sangat tua (Very old)  : diatas 90 tahun 

2. Menurut peraturan menteri kesehatan (PMK) 2016, batasan lansia adalah 

sebagai berikut: 

1) Pra lanjut usia: 45-59 tahun 

2) Lanjut usia: 60-69 tahun 
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3) Kelompok lansia dan resiko tinggi: 70 tahun keatas atau ±60 tahun 

dengan masalah kesehatan 

3. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 1998 Nomor 13 tentang 

kesejahteraan lansia dalam bab 1 pasal 1 ayat 2: ―lansia adalah seseorang 

yang usianya telah mencapai 60 tahun keatas‖  

2.1.3 Tipologi Lansia 

Ada beberapa macam tipologi menurut Sunaryo et al. 2015 pada lansia 

antara lain: 

1. Tipe mandiri: pada tipe ini lansia tersebut akan mencoba kegiatan-kegiatan 

baru, selektif dalam mencari pekerjaan dan teman pergaulan. 

2. Tipe tidak puas: pada tipe ini lansia cenderung memiliki adanya konflik 

lahir batim, lansia tipe ini biasanya akan menentang proses penuaan dan 

tidak menerima jika adanya perubahan dalam hal kecantikan, daya tarik 

jasmani, kekuasaan, status, teman yang disayangi. Pada lansia tipe ini akan 

mudah memiliki sifat yang pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, 

menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. 

3. Tipe pasrah: lansia dengan tipe pasrah cenderung menerima dan 

menunggu akan nasib yang baik. Lansia tipe ini biasanya lebih aktif dalam 

kegiatan beribadah dan suka beraktivitas. 

4. Tipe bingung: pada tipe ini lansia cenderung memiliki sifat yang mudah 

kaget, menarik diri, minder, merasakan penyesalan, pasif, dan acuh. 

2.1.4 Proses Menua 

Proses penuaan adalah proses yang berhubungan dengan umur seseorang. 

Manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan bertambahnya umur 
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(Sunaryo et al., 2015). Proses menua merupakan proses menghilangnya fungsi 

fisiologis yang terjadi pada organ tubuh seiring berjalannya waktu. Pada saat 

proses penuaan tubuh akan rentan terhadap penyakit atau dengan kata lain 

muncul berbagai penyakit degenerative. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya proses penuaan adalah secara genetik, asupan gizi, kondisi mental, 

pola hidup, lingkungan, dan pekerjaan sehari-hari (L. M. Azizah, 2011). Berikut 

adalah beberapa teori penuaan menurut Stanley & Beare 2007: 

1. Teori biologis 

Pada teori biologis akan dijelaskan mengenai perubahan fisik pada 

penuaan, seperti perubahan fungsi dan struktur perkembangan, panjang usia 

dan kematian. Selain itu teori biologis juga menjelaskan penyebab seseorang 

mengalami penuaan dengan cara yang berbeda, hal yang mempengaruhi 

umur. Mekanisme perlawanan terhadap organisme dan kematian pada seluler. 

Berikut adalah macam macam teori biologis: 

1). Teori genetika 

Pembentukan gen dan dampak lingkungan pada pembentukan gen 

akan mempengaruhi penuaan. Adanya perubahan rentang hidup dan 

panjang usia merupakan proses yang telah diwariskan untuk mengubah sel 

atau struktur jaringan. Teori ini terdiri dari teori asam deoksiribonukleat 

acid (DNA), teori ketepatan dan kesalahan, mutasi somatic, dan teori 

glikogen. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa proses replikasi pada 

tingkatan seluler menjadi tidak teratur karena informasi pada inti sel yang 

tidak sesuai. Sehingga molekul DNA menjadi saling bersilangan dan 
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mengubah informasi genetik. Pada akhirnya karena proses tersebut, sistem 

dan organ tubuh gagal berfungsi. 

2). Teori wear and tear 

Teori ini mempercayai jika adanya akumulasi sampah metabolic 

atau zat nutrisi dapat merusak sintesis pada DNA, sehingga akan terjadi 

malfungsi molekular dan terjadi malfungsi pada organ. Radikal bebas 

merupakan suatu contoh dari sampah metabolik. Radikal bebas merupakan 

molekul yang tidak berpasangan. Beberapa ilmuwan berpendapat jika 

tingkat kecepatan produksi radikal bebas berhubungan dengan penentuan 

waktu rentang hidup. Dalam proses menua, kecepatan pada radikal bebas 

ini bertambah dan melebihi proses perbaikannya. Radikal bebas dapat 

muncul karena pengaruh lingkungan seperti limbah industry plastic, ozon 

atmosfer, asap knalpot mobil dan motor. Oleh karena itu, manusia harus 

menjaga makanan agar dapat hidup dengan sehat. 

3). Teori imunitas 

Teori ini menjelaskan semakin tua seseorang maka pertahanan 

mereka terhadap organisme akan menurun sehingga akan lebih rentan 

terkena penyakit atau infeksi. Adanya penurunan fungsi sistem imun maka 

akan terjadi peningkatan dalam respon autoimun. Teori ini sering dikaitkan 

dengan peran kalenjar timus. Hilangnya proses diferensiasi sel T maka 

tubuh akan mengenali sel tua sebagai benda asing dan akan 

menyerangnya, sehingga tubuh mulai kehilangan kemampuannya untuk 

mengenali benda asing. 
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4). Teori neuroendokrin 

Teori ini penuaan terjadi karena adanya suatu perlambatan dalam 

sekresi hormon sehingga memiliki dampak pada sistem saraf. Hormon 

hormon yang terkait seperti hipofisis, tiroid, adrenal, dan reproduksi. 

2. Teori psikososiologis 

1) Teori kepribadian 

Tipe-tipe kepribadian pada lansia akan mempengaruhi perubahan 

dalam psikososiologis lansia. Jung mengembangkan teori pengembangan 

kepribadian orang dewasa yang memandang kepribadian sebagai 

ekstrovert atau introvert. Keseimbangan antara dua hal tersebut penting 

bagi kesehatan. Selain itu penuaan yang sehat tidak bergantung pada 

jumlah aktivitas sosisl seseorang, tetapi pada keputusan orang tersebut 

dengan aktivitas sosial yang dilakukannya. 

2) Teori tugas perkembangan 

Menurut teori Erickson tugas perkembangan adalah aktivitas dan 

tantangan yang harus dipenuhi oleh individu untuk mencapai penuaan 

yang sukses. Tugas utama lansia adalah mampu melihat kehidupan 

seseorang sebagai kehidupan yang dijalani dengan integritas. Jika lansia 

tidak merasakan jika ia telah menikmati kehidupannya dengan baik, maka 

akan timbul rasa penyesalan atau putus asa. 

3) Teori disengagement (teori pemutusan hubungan) 

Teori penarikan diri ini dapat diprediksi, sistematis, tidak dapat 

dihindari, dan penting untuk fungsi yang tepat dari masyarakat yang 

sedang tumbuh. Lansia akan bahagia jika kontak sosial berkurang dan 
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tanggung jawabnya diambil alih oleh generasi yang lebih muda. 

Pengurangan kontak sosial pada lansia agar ia dapat menyediakan waktu 

untuk merefleksikan diri terhadap pencapaian dan harapan hidupnya.  

4) Teori aktivitas 

Teori aktivitas penuaan, yang berpendapat bahwa jalan menuju 

penuaan yang sukses adalah dengan cara tetap aktif. Pada teori ini 

hilangnya fungsi peran pada lansia secara negatif mempengaruhi kepuasan 

hidup. Selain itu, adanya aktivitas mental dan fisik yang 

berkesinambungan dapat mencegah penurunan kesehatan dan mengurangi 

resiko terkena penyakit dengan perawatan jangka panjang. 

5) Teori kontinuitas 

Pada teori ini kemampuan koping individu dan kepribadian 

seseorang dapat memprediksi bagaimana seseorang tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan pada penuaan. Misalnya pada orang 

yang menyukai kesendiri, pada tipe ini biasanya akan melanjutkan gaya 

hidupnya dengan hanya memiliki beberapa aktivitas. Namun pada orang 

aktif, mereka akan sulit untuk beristirahat pada masa senjanya. Ketika ada 

perubahan gaya hidup pada lansia yang tidak sesuai dengan keinginan 

lansia tersebut, maka akan terjadi suatu masalah. 

2.1.5 Perubahan yang Terjadi pada Lansia 

Adanya proses penuaan dapat menyebabkan kehilangan banyak sel tubuh 

dan penurunan metabolisme pada sel. Sehingga proses ini menyebabkan adanya 

penurunan fungsi tubuh dan komposisi tubuh. Selain itu akan terjadi perubahan 

pada mental, dan psikologis. 
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1. Perubahan fisik 

Perubahan fisik pada lansia biasanya terjadi pada beberapa sistem tubuh 

seperti nutrisi, kulit, rambut, mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran. 

Selain itu, perubahan pada sistem pernapasan, kardiovaskular, gastrointestinal, 

ginjal, reproduksi, saraf, imun, muskuloskeletal, dan sistem endokrin 

(Stockslager & Schaeffer, 2007). 

2. Perubahan mental 

Perubahan mental pada lansia meliputi adanya sikap yang mudah 

curiga, pelit, egois. Selain itu akan muncul keinginan untuk memiliki umur 

yang pancang, ingin tetap berwibawa, dan dihormati oleh orang lain 

(Bandiyah, 2009). 

3. Perubahan psikososial 

Masalah psikososial yang sering muncul pada lansia yaitu, stress, 

kecemasan dan ketakutan, mudah tersinggung, kesepian, kehilangan rasa 

kepercayaan diri, dan egois (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional 2012). 

4. Perubahan spiritual 

Lansia merupakan tahapan akhir dari kehidupan manusia dengan 

konsekuensi akhir adalah kematian. Lansia biasanya akan meningkatkan 

keimanan spiritual  atau religius sebagai suatu tanda kesiapan untuk 

menghadapi suatu kematian (sense of awareness of mortality) (L. M. Azizah, 

2011). 

5. Perubahan kognitif 

Perubahan kognitif pada lansia meliputi adanya penurunan memory atau 

daya ingat, IQ (intellegent quocient), penurunan kemampuan belajar, sulit 
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untuk memahami, sulit dalam memecahkan masalah dan pengambilan 

keputusan, dan biasanya lansia mengalami low motivasi (L. M. Azizah, 2011). 

2.2 Konsep Kecemasan 

2.2.1 Pengertian Kecemasan 

Kecemasan atau ansietas adalah adanya rasa khawatir, takut yang tidak 

jelas penyebabnya. Kecemasan dapat menyebabkan perubahan pada perilaku, 

baik itu perilaku normal maupun tidak normal (Gunarsa & Ny. Gunarsa, 2008). 

Pengertian lain dari ansietas adalah suatu perasaan takut yang tidak jelas dan 

tidak didukung situasi. Biasanya gangguan ansietas atau kecemasan akan disertai 

perubahan perilaku, emosi, fisiologis (Videbeck, 2011). 

2.2.2 Tingkat Kecemasan 

Ada 4 tingkat kecemasan, antara lain kecemasan ringan, kecemasan 

sedang, kecemasan berat, dan panic (Stuart, 2009): 

1. Kecemasan ringan (Mild anxiety) 

Kecemasan ringan terjadi karena tekanan yang ada pada kehidupan 

sehari-hari. Pada tahap ini seorang individu akan memiliki tingkat 

kewaspadaan yang meningkat dan lebih peka dalam melihat, mendengar, dan 

merasakan. Pada tahap ini individu dapat termotivasi dalam belajar dan 

menghasilkan kreativitas dan pertumbuhan meningkat. 

2. Kecemasan sedang (Moderate anxiety) 

Pada tahap ini, individu yang mengalami kecemasan akan fokus pada 

satu urusan yang akan dilakukan dengan segera, namun bisa saja individu 

tersebut memberi perhatian lebih pada suatu hal yang lain bila memang 

diinginkan oleh individu tersebut. 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

14 
 

3. Kecemasan berat (Severe anxiety) 

Seseorang dengan kecemasan berat akan fokus hanya pada sumber 

dari kecemasan yang dia rasakan. Individu tersebut tidak akan berpikir lagi 

tentang hal lain. Semua tindakan pada tahap ini bertujuan untuk mengurangi 

ansietas. 

4. Panik 

Panik merupakan keadaan yang menakutkan dan membuat seseorang 

menjadi tidak berdaya. Panik melibatkan adanya disorganisasi pada 

kepribadian dan dapat mengancam nyawa jika terjadi dalam waktu yang 

lama. Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah peningkatan 

aktivitas motorik, menarik diri, gagal dalam mempersepsikan sesuatu, dan 

kehilangan akal.  

2.2.3 Penyebab Kecemasan 

Miller 2009 menjelaskan jika ansietas dapat disebabkan atau diperparah 

oleh kondisi fisiologis yang timbul dari proses penyakit atau efek buruk dari 

subtansi bioaktif, misalnya sebagai berikut: 

1. Ramuan herbal, kafein, nikotin dan medikasi. 

2. Ansietas dapat terjadi jika seseorang sedang mencoba untuk berhenti dari 

pemakaian nikotin dan alkohol. 

3. Adanya penurunan oksigen pada serebral seperti pada gangguan pulmonal 

dan kardiovaskular. 

4. Gangguan endokrin seperti hipertiroidisme. 
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5. Seseorang dengan demensia dapat timbul gejala ansietas ketika mereka 

merasakan nyeri dan ketidaknyamanan fisik, terutama pada seseorang 

dengan gangguan komunikasi verbal. 

Ghufron & Risnawita S 2010, menjelaskan ada tiga sumber dari penyebab 

kecemasan, antara lain: 

1. Kekhawatiran (worry): Kekhawatiran merupakan adanya pikiran negatif 

mengenai diri sendiri, misalnya seperti saat suatu Individu merasa jika 

dirinya lebih jelek daripada teman-temannya. 

2. Emosionalitas (emotionality): emosionalitas merupakan reaksi diri pada 

rangsangan saraf otonomi. Emosionalitas sering ditandai dengan adanya 

jantung yang berdebar, keringat dingin, dan tegang. 

3. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (task gerated 

interference): Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas 

merupakan sesuatu hal yang dialami seseorang saat dirinya tertekan karena 

adanya pemikiran yang rasional terhadap tugas. 

2.2.4 Gejala Kecemasan 

Videbeck 2011 membagi gejala ansietas melalui respon psikologis dan 

fisiologis, berikut adalah gejala pada ansietas berdasarkan tahapan ansietas: 

1. Kecemasan ringan (Mild anxiety) 

Respon psikologis pada tahap ini adalah: pikiran fokus pada banyak hal, 

perasaan sensitive, motivasi meningkat, penyelesaian masalah efektif, 

peningkatan kemampuan belajar, mudah marah. Respon fisiologis pada tahap 

ini adalah: resah, gelisah, susah tidur, peka terhadap kebisingan. 
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2. Kecemasan sedang (Moderate anxiety) 

Respon psikologis pada tahap ini adalah: pikiran berfokus pada hal 

yang harus dilakukan segera, tertarik pada hal tertentu, sulit untuk 

memahami. Respon fisiologis pada tahap ini adalah: otot tegang, nadi cepat, 

berkeringat, sakit kepala, mulut kering, suara meninggi, berbicara dengan 

cepat, sering kencing. 

3. Kecemasan berat (Severe anxiety) 

Respon psikologis pada tahap ini adalah: pikiran berfokus pada satu hal, 

tidak dapat menyelesaikan tugas, tidak dapat menyelesaikan masalah atau 

belajar secara efektif, tidak berespon pada perintah, merasa kagum, takut, 

atau ngeri, dan menangis. Respon fisiologis pada tahap ini adalah: sakit 

kepala berat, mual, muntah dan diare, gemetar, kaku, vertigo, pucat, takikardi, 

nyeri dada. 

4. Panik 

Respon psikologis pada tahap ini adalah: fokus pikiran berkurang dan 

hanya pada diri sendiri, tidak bisa merespon terhadap rangsangan lingkungan, 

persepsi menyimpang, kehilangan pemikiran yang rasional, tidak mengenali 

akan bahaya potensial, tidak bisa berkomunikasi secara verbal, mengalami 

delusi dan halusinasi, bisa melakukan bunuh diri. Respon fisiologis pada 

tahap ini adalah: lari dari kenyataan, mengamami imobilisasi dan hanya diam, 

peningkatan tekanan darah dan nadi. 

2.2.5 Kecemasan Pada Lansia 

Adanya perubahan pada lansia baik secara fisik dan psikososial dapat 

memicu terjadinya kecemasan. Kondisi tersebut sebetulnya adalah sebuah 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

17 
 

konsekuensi karena adanya proses penuaan, namun sebetulnya yang mendasari 

terjadinya kecemasan adalah persepsi individu sendiri dalam menghadapi 

masalah yang sedang terjadi. Menurut Heningsih 2014, kecemasan pada lansia 

dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini: 

1. Usia: lansia yang mengalami kecemasan paling banyak terjadi pada usia 

60-74 tahun, hal ini terjadi karena lansia yang berusia 60-74 tahun belum 

bisa beradaptasi dengan kehidupannya yang harus dijalani saat ini dan 

pada usia 75 tahun keatas biasanya akan lebih ikhlas dan pasrah dalam 

menjalani perubahan pada masa lansia. 

2. Jenis kelamin: kecemasan sering terjadi pada lansia perempuan, hal ini 

karena pada lansia perempuan terjadi perubahan hormonal seperti 

menurunnya kadar esterogen dan terjadinya menopause. Selain itu 

kehilangan pasangan juga menjadi penyebab terjadinya kecemasan pada 

lansia 

3. Pengalaman hidup berumah tangga: lansia yang tidak diurus keluarga, 

bercerai dan ditinggal meninggal pasangannya menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kecemasan pada lansia. Kebanyakan lansia yang 

ditempatkan keluarganya di panti akan merasakan penolakan. Banyak 

lansia di panti yang sulit untuk beradaptasi dengan kegiatan baru yang ada 

di panti. Kecemasan akan muncul jika lansia tersebut tidak mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. 

4. Kunjungan keluarga: lansia yang jarang dikunjungi oleh keluarganya di 

panti adalah lansia yang berisiko mengalami kecemasan. Pada 

kenyataannya, lansia mengharapkan di hari tuanya, anak-anaknya tetap 
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menghargai dan menyayangi lansia tersebut. Jika hal ini tidak terjadi maka 

masalah kecemasan akan muncul. 

2.2.6 Cara Mengurangi Kecemasan 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya 

ansietas, antara lain dengan mengajarkan seseorang dengan napas dalam, 

melakukan masase agar dapat rileks, dan memberikan dukungan. Selain itu 

seseorang yang mengalami stress akan lebih merasa dihargai, sehingga kita 

dapat mendengarkan secara aktif apa yang sedang dialami oleh individu tersebut, 

menciptakan hubungan saling percaya, kontrol lingkungan untuk meminimalisir 

adanya stressor, dan beri penyuluhan mengenai olahraga yang adekuat, diet 

seimbang, dan cukup tidur (Kozier, 2010). Davies 2009, menjelaskan kecemasan 

dapat diatasi dengan cara berikut ini: 

1. Terapi obat: obat masih menjadi pilihan utama dalam mengatasi masalah 

ansietas, sehingga kemungkinan seseorang yang mengalami ansietas dapat 

mengalami ketergantungan obat dan kekambuhan terhadap masalah 

ansietas. Benzodiazepine, buspirone, dan antidepresan. Durasi yang 

diperlukan untuk terapi obat tidak dapat dipastikan, namun biasanya akan 

berlangsung selama enam sampai sembilan bulan pada tahap awal. 

2. Terapi psikologis: terapi ini bertujuan untuk mengelola komponen kognitif 

dan somatik ansietas. Efek terapi psikologis dan terapi obat sama-sama 

efektif dalam menangani masalah ansietas. Macam-macam terapi psikologis 

yang dapat dilakukan pada individu dengan gangguan kecemasan adalah 

dengan melakukan konseling dan pemecahan masalah dengan tenaga 

kesehatan, menjalani psikoterapi seperti terapi kognitif-perilaku, terapi 
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berorientasi insight dan manajemen ansietas (relaksasi, latihan pernapasan, 

dan distraksi). 

Berikut adalah implementasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah kecemasan berat (severe) and panic menurut Stuart 2009: 

1) Meningkatkan hubungan saling percaya: untuk mengurangi tingkat 

kecemasan, kebanyakan perawat akan melakukan perlindungan dan 

memberi dukungan pada invidu yang mengalami ansietas. Dalam 

memberikan tindakan ini, perawat harus aktif saat mendengarkan pasien 

dan mengajak pasien berdiskusi mengenai perasaannya saat ini. Adanya 

jarak antara perawat dan pasien akan membuat tingkat ansietas 

meningkat. 

2) Kesadaran diri perawat: perawat harus menyadari perasaan dirinya 

sendiri, jangan sampai ketika merawat pasien ansietas lalu perawat 

tersebut menjadi ikut mengalami ansietas. Perawat harus berusaha 

untuk menerima kecemasan pasien mereka tanpa menerima timbal balik 

kecemasan dengan terus mengklarifikasi perasaan dan peran perawat itu 

sendiri. 

3) Melindungi pasien: salah satu cara untuk mengurangi kecemasan adalah 

dengan membiarkan pasien menentukan jumlah stres yang bisa mereka 

tangani pada saat itu. Perawat seharusnya tidak memaksa pasien yang 

sangat cemas ke dalam situasi yang tidak dapat mereka tangani. perawat 

harus memberi ruang pada pasien untuk berubah secara bertahap 

dengan keinginannya dan tidak boleh dipaksa melakukan perubahan 

cepat dengan intervensi dari perawat. 
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4) Modifikasi lingkungan: perawat bisa mencoba menurunkan ansietas 

pada lansia dengan memodifikasi lingkungan agar ruangan memberikan 

stimulus yang dapat menurunkan kecemasan seperti ruangan yang 

damai dan tenang.  

5) Medikasi: pemberian medikasi seperti benzodiazepine, antidepressants 

dapat menurunkan tingkat ansietas. 

6) Memberi aktifitas tambahan: perawat juga bisa untuk mendorong 

pasien agar tertarik pada aktivitas. Intervensi ini akan membuat pasien 

lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sehingga pasien dapat 

menikmati hidupnya. Perawat bisa menawarkan intervensi seperti jalan-

jalan, olahraga, dan menjalankan hobi. 

2.2.7 Alat Ukur Tingkat Kecemasan 

Pengukuran pada tingkat kecemasan dapat diukur dengan berbagai macam 

cara seperti Beck Anxiety Inventory (BAI), Manifest Anxiety Scale, Short Anxiety 

Screening Test (SAST), Hamilton Anxiety Scale, dan State Trait Anxiety 

Inventory (STAI). Penggunaan alat ukur kecemasan berdasarkan umur harus 

dipertimbangkan (Pachana et al., 2007). Pada lansia terdapat tiga instrument 

yang diyakini bisa untuk mendeteksi adanya kecemasan seperti Geriatric 

Anxiety Scale (GAS), Adult Manifest Anxiety Scale Elderly Version (AMASE), 

dan Geriatric Anxiety Inventory (GAI) (Gerolimatos, Gregg, & Edelstein, 2013). 

GAI adalah kuisioner dengan 20 item pertanyaan yang di design khusus 

untuk melihat adanya ansietas dan kekhawatiran pada lanjut usia. Ada dua 

pilihan jawaban pada kuisioner GAI, yaitu setuju dan tidak setuju. Berdasarkan 

format pilihan jawaban pada kuisioner, GAI diyakini dapat digunakan pada 
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lansia dengan gangguan kognitif ringan. Ada dua tipe kuisioner GAI, yaitu GAI 

dengan 20 item pertanyaan dan Geriatric Anxiety Inventory - Short Form (GAI-

SF) dengan 5 item pertanyaan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kuisioner 

GAI dengan sampel masyarakat lansia setempat didapatkan hasil skor cut-off 

dari 10 spesifisitas adalah 84% dan sensitivitasnya 75% dengan α Cronbach’s 

0,91%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika GAI merupakan kuisioner 

yang efektif untuk diaplikasikan dalam mengkaji kecemasan pada komunitas 

lansia (Pachana et al., 2007). 

Kuisioner GAI ini berisi 20 item pernyataan mengenai tanda-tanda 

kecemasan yang dialami oleh lansia, seperti adanya perasaan khawatir, merasa 

sulit dalam mengambil keputusan, sering merasa gugup, sulit untuk bersantai, 

tidak dapat menikmati sesuatu karena merasa khawatir, adanya hal-hal kecil 

yang mengganggu, munculnya perasaan tegang, adanya pemikiran jika dirinya 

merupakan orang yang mudah khawatir dan tidak bisa menahan perasaan 

khawatir ketika ada hal sepele, sering merasa gelisah, adanya pikiran dapat 

menyebabkan kekhawatiran, sering sakit perut karena perasaan khawatir, 

pemikiran negative pada dirinya sendiri mengenai perasaan mudah gelisah, 

sering merasa jika hal buruk akan terjadi, sering merasa gemetar, mulai berpikir 

jika perasaan khawatirnya mengganggu hidup, perasaan khawatir sedang 

menghampirinya, merasa ada yang mengganjal di perut, melewatkan suatu hal 

karena khawatir, dan sering merasa kesal. 
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2.3 Senam Tera 

2.3.1 Pengertian Senam Tera 

Senam tera merupakan salah satu olahraga aerobik (menggunakan 

oksigen) karena senam ini memiliki unsur olah nafas (melatih nafas) (Novitasari, 

Setioputro, & Roymond, 2013). Senam Tera Indonesia adalah olah raga 

pernafasan yang dipadu olah gerak. Senam ini diadopsi dai Senam Tai Chi yang 

berasal dari negeri Cina. Kata Tera sendiri dari kata terapi yang berarti olah raga 

yang berfungsi sebagai terapi (Sari, 2011). 

2.3.2 Manfaat Senam Tera 

Secara khusus atau jasmani senam tera bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi dan fungsi dari jantung dan peredaran darah, sistem 

pernafasan, sistem saraf, pencernaan makanan, endokrin, kekuatan dan daya 

tahan otot, kelenturan otot dan sendi, keseimbangan dan koordinasi dan proses 

metabolisme. Selain kesehatan jasmani senam tera juga memberikan manfaat 

pada rohani antara lain, memelihara kestabilan penguasan diri, mengurangi 

stress, melatih konsentrasi, meningkat kepekaan, memupuk rasa kebersamaan 

dan kekeluargaan (Komunitas Senam Tera, 2009). 

Senam Tera mempunyai banyak manfaat pada setiap gerakannya. Pada 

gerakan peregangan bermanfaat untuk meregangkan otot, gerakan persendian 

untuk menggerakan seluruh persendian yang bermanfaat bagi kesehatan fisik 

dan mental, sedangkan yang terakhir yaitu gerakan pernafasan yang diadaptasi 

dari senam Tai Chi akan memberikan efek relaksasi dan akan mengatasi 

permasalahan psikososial (Sari, 2011). Secara umum Senam Tera Indonesia 
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akan meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rochani tubuh manusia. 

Berikut adalah manfaat lain dari senam tera: 

1. Meningkatkan kebugaran jantung paru lansia, adanya peningkatan 

tersebut disebabkan karena adanya latihan senam tera secara rutin dapat 

melatih otot agar tidak mengalami kekakuan terutama pada otot 

pernapasan, sehingga paru dapat berkembang secara maksimal (Parwati 

et al., 2013). 

2. Menurunkan kadar gula darah, setelah pelaksanaan olahraga moderat 

uptake glukosa meningkat setidaknya 40 %. Selama pelaksanaan senam 

tera kebutuhan akan energi jauh lebih besar dibandingkan saat kondisi 

istirahat sehingga pemakaian glukosa darah juga meningkat. Dengan kata 

lain, karena glukosa masuk dalam otot dibakar dengan aktivitas fisik 

untuk energy akhirnya glukosa dalam darah mengalami penurunan 

(Novitasari et al., 2013). 

3. Menurunkan tingkat stress, hal ini dapat terjadi karena pada senam lansia 

akan timbul efek relaksasi yang kan membuat hormone CRH tidak 

menstimulasi ACTH untuk mengeluarkan hormone kortisol yang dapat 

menyebabkan emosional (Anshori, 2016). 

2.3.3 Kontraindikasi Senam pada Lansia 

Olahraga adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan. Olahraga 

telah terbukti bermanfaat bagi lansia yang mengalami gangguan fisik karena  

penuaan, meskipun lansia tersebut baru saja memulai olahraga di usia nya yang 

tidak lagi muda. Namun, beberapa lansia tidak dapat menjalani senam karena 

adanya gangguan yang tidak dapat ditoleransi dalam beraktivitas fisik. Ada dua 
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jenis kontraindikasi untuk berolahraga, absolut dan relatif. Kontraindikasi 

absolut adalah hal yang absolut karena risiko cedera atau bahkan kematian lebih 

besar didapatkan, daripada manfaat olahraga yang akan didapat, sedangkan 

kontraindikasi relatif adalah lebih fleksibel. Berikut adalah macam-macam 

kontraindikasi senam pada lansia (Fletcher et al., 2013): 

1. Kontraindikasi absolut: infark miokard akut, unstable angina, aritmia 

jantung dengan hemodinamik kompromi, endocarditis aktif, gejala 

stenosis aorta akut, gagal jantung dekompensasi, emboli paru akut, 

thrombosis vena dalam, miokarditis atau pericarditis akut, diseksi aorta 

akut, dan cacat fisik yang dapat mengganggu selama latihan. 

2. Kontraindikasi relatif: stenosis arteri koroner, stenosis aorta, takiaritmia 

ventrikel tidak terkontrol, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, stroke, 

gangguan mental sehingga sulit untuk kooperatif, hipertensi > 200/110 

mmHg, anemia berat, hipertiroidisme, nyeri muskuloskeletal akut,cidera 

pada sendi. 

2.3.4 Teknik Senam Tera 

Ada 3 prinsip gerakan pada senam tera yaitu peregangan, persendian, dan 

pernapasan (Ghani, 2009). 

1. Gerak peregangan 

Gerakan peregangan terdiri dari 17 gerakan, diawali dengan 

pemanasan dengan gerakan lari ditempat dan diakhiri pendinginan. Kegiatan 

peregangan bermanfaat bagi kondisi tubuh seperti meningkatkan kegiatan 

metabolisme, meningkatkan denyut jantung secara bertahap sehingga 

jantung lebih siap menerima beban latihan serta meningkatkan aliran darah 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

25 
 

ke otot-otot, meningkatkan suhu otot secara bertahap untuk mencegah 

terjadinya cedera. (Komunitas Senam Tera, 2009). Gerakan peregangan 

dilakukan selama 5 menit dengan urutan gerakan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Gerakan dan Gambar Peregangan Senam Tera 

Indonesia (DPP Senam Tera, 2009). 

 

No Gerakan Gambar  

1 Dorong tangan ke atas  

2 Dorong tangan ke kiri  

3 Dorong tangan ke kanan  

4 Dorong tangan ke depan  

5 Rentangkan ke samping  
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No Gerakan Gambar  

6 Angkat siku rapat  

7 Buka ke belakang  

8 Putar ke kiri  

9 Putar ke kanan  

10 Bungkuk lengan ke atas  

11 Lenturkan badan  
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No Gerakan Gambar  

12 Tekuk lutut ke kiri  

13 Tekuk lutut ke kanan  

14 Lutut kiri ke depan  

15 Lutut kanan ke depan  

16 Putar pinggul ke kiri 

 

17 Tekuk lutut rapat 
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2. Gerak persendian 

Gerakan persendian terdiri dari 25 gerakan dengan durasi sekitar 7 

menit. Gerakan persendian ini dilakukan dengan lembut sesuai dengan 

iringan musik. Tujuan dari gerakan persendian adalah untuk menggerakan 

sendi dan otot. Secara keseluruhan gerakan ini bersifat aerobic low impact. 

Karena dengan gerakan persendian pasa senam tera ini, energi yang dipakai 

adalah minimal, sehingga peserta senam tidak merasa berat karena tumpuan 

tidak berada pada lutut dan cedera dapat dihindari selama senam. Selain itu 

melalui gerakan ini akan didapatkan gerakan aksial kompresi, gerakan 

aksial kompresi antara lain bisa merangsang sel-sel tulang baru sehingga 

bisa mempengaruhi meningkatnya massa tulang akibanya tulang akan lebih 

kuat. Adapun urutan gerakannya, adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Gerakan dan Gambar Persendian Senam Tera Indonesia 

(DPP Senam Tera, 2009). 

 

No Gerakan Gambar 

1 Menoleh ke kiri ke kanan  

2 Tundukan kepala  

3 Miringkan kepala  
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No Gerakan Gambar 

4 Putar kepala  

5 Lengan ke depan  

6 Telapak tangan kearah 

badan 

 

7 Telapak tangan ke arah 

depan 

 

 

 

8 Putar bahu ke depan  

9 Balik arah  

10 Busungkan badan  
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No Gerakan Gambar 

11 Telapak tangan ke bawah  

 

 

 

12 Rentangkan tangan  

13 Dorong tangan ke atas  

14 Putarkan pinggang  

15 Bermain piano  

 

  

16 Kaki kiri ke depan  

17 Kaki kiri ke belakang  
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No Gerakan Gambar 

18 Angkat lutut  

 

  

19 Tumit ke depan  

20 Tumit ke samping  

21 Kaki ke belakang  

22 Tangan dilipat  

23 Bertepuk tangan  

24 Tumit diangkat  
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No Gerakan Gambar 

25 Jalan ditempat  

 

  

 

3. Pernafasan 

Gerakan pernafasan pada senam tera merupakan kegiatan inti yang 

berisi gabungan beberapa gerakan tubuh, pernafasan dan konsentrasi yang 

dilakukan secara berkesinambungan, benar dan mengikuti alunan musik 

pengiring. Dalam gerakan ini, individu biasanya akan berimajinasi sesuai 

dengan gerakan senam yang dilakukannya. Gerakan pernapasan dilakukan 

selama 30-45 menit (Ghani, 2009). Adapun urutan gerakannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Gerakan dan Gambar Pernapasan Senam Tera 

Indonesia (Komunitas Senam Tera, 2011). 

 

No Gerakan Gambar 

1 Mengatur nafas  

 

2 Bangkit mengatur nafas  
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No Gerakan Gambar 

3 Melapangkan dada   

 

4 Mengayun pelangi  

5 Membelah awan  

6 Mengayun lengan  

7 Mengayuh di danau  

8 Mengangkat bola  

9 Memandang rembulan  
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No Gerakan Gambar 

10 Mendorong telapak  

11 Membelai mega  

12 Meraup air  

13 Mendorong ombak  

14 Membentangkan sayap  

15 Menyulurkan tinju   

16 Terbang melayang  
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No Gerakan Gambar 

17 Memutar roda  

18 Menepuk bola   

19 Menggosok telapak 

tangan 

  

 

2.4 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Berolahraga pada Lansia 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat lansia berolahraga, salah 

satunya adalah endurance. Endurance merupakan latihan untuk stamina, latihan 

ini bersifat aerobic dan biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu, lama latihan 

kira-kira 20-60 menit dengan frekuensi nadi cukup 110-120/ menit. Olahraga ini 

bertujuan untuk menjaga kondisi paru, jantung, dan peredaran darah dan otot. 

Sebelum berolahraga sebaiknya melakukan exercise test untuk mengetahui 

macam olahraga yang cocok berdasarkan kemampuan jantung. Kegiatan olahraga 

pada lansia sebaiknya dilakukan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu 

(Kadir, 2007) 

2.5 Fisiologi Senam Tera dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan 

Pada saat melakukan gerakan-gerakan pada senam tera yang dilakukan 

secara rutin, akan terjadi proses dimana olahraga secara intens akan meningkatkan 

ß endorphin (Bender et al., 2007). HPA axis merangsang kalenjar pineal untuk 
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mensekresi serotonin dan melatonin. Setelah itu rangsangan dari hipotalamus akan 

diteruskan pada hipofisis anterior untuk membentuk ß endorphin dan enkephalin 

(Triyanto, 2014).  

Karena munculnya ß endorphin pada saat olahraga, maka akan timbul efek 

rasa bahagia, gembira, bisa lebih tidur nyenyak, dan pikiran tetap segar (Widianti 

& Proverawati, 2010). Dari adanya peningkatan pada hormone serotonin, ß 

endorphin, dan enkephalin maka akan timbul perasaan relaksasi dan muncul 

anxiolitik. Sehingga dari proses ini, senam tera dapat menurunkan kecemasan. 

2.6 Teori Konsekuensi Fungsional ―Carrol A. Miller‖. 

Carrol A. Miller mengajukan teori konsekuensi fungsional sebagai 

pengembangan dalam ilmu keperawatan gerontik pada tahun 1980. Teori ini 

diterbitkan pada buku edisi pertama Miller pada tahun 1990. Teori ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesehatan pada lansia. Konsekuensi fungsional terbagi 

menjadi dua, yaitu konsekuensi fungsional negatif dan positif. Konsekuensi 

fungsional merupakan dampak dari suatu tindakan, faktor risiko, dan hubungan 

perubahan lansia (age related changes). Faktor risiko berasal dari dalam 

lingkungan atau adanya pengaruh psikologis dan psikososial. Konsekuensi 

fungsional bernilai negatif jika ketiga hal tersebut mempengaruhi penurunan 

fungsi dan kualitas hidup atau meningkatkan tingkat ketergantungan lansia. 

Sebaliknya, konsekuensi positif fungsional dapat bernilai positif jika ketiga hal 

tersebut mempengaruhi peningkatan fungsi aktivitas dan meminimalkan 

ketergantungan (Miller, 2009). 
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Gambar 2.1 Teori konsekuensi fungsional untuk meningkatkan kesehatan lansia 

(Miller, 2009). 

 

Pada teori ini dijelaskan jika lansia mengalami konsekuensi fungsional 

karena adanya perubahan terkait usia dan faktor risiko tambahan. Jika tidak 

dilakukan intervensi, perubahan tersebut akan menjadi konsekuensi fungsional 

yang negatif, namun jika dilakukan intervensi yang tepat maka akan berubah 

menjadi konsekuensi fungsional yang positif (Miller, 2009). Dalam penelitian 

ini, adanya kecemasan atau ansietas yang merupakan konsekuensi fungsional 

negatif, disebabkan karena tidak adanya intervensi dari perubahan terkait usia 

dan faktor risiko yang terjadi. Setelah dicoba diberikan intervensi berupa senam 

tera diharapkan akan menjadi peningkatan kesehatan pada lansia berupa 

penurunan tingkat kecemasan atau ansietas (teori konsekuensi positif). 

2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.4 Keaslian penelitian senam tera dan kecemasan (ansietas). 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrument, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1 Senam Tera Indonesia 

meningkatkan 

kebugaran jantung 

paru lansia di Panti 

Werdha Wana Seraya 

Denpasar; Ni Made 

Parwati, Nyoman 

 Desain: eksperimental dengan 

one-group pre-post test design 

 Sampel: lansia yang menjadi 

penghuni di Panti Werdha 

Wana Seraya Denpasar 

 Variabel dependen:  

kebugaran jantung paru; 

Peningkatan kebugaran 

jantung paru setelah mengikuti 

Senam Tera Indonesia sebesar 

0,87 ml/kg/menit; dari 21 

ml/kg/menit sebelum 

mengikuti Senam Tera 

Indonesia menjadi 21,87 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrument, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Mangku Karmaya, dan 

Dewa Putu Sutjana; 

2013 (Parwati et al., 

2013) 

Variabel Independen: Senam 

Tera Indonesia 

 Instrument: formulir 

pengukuran kebugaran pada 

lansia, tensimeter, alat EKG 

(Electro Cardio Graph) dan 

stetoskop merek Riester yang 

sudah dikalibrasi, stopwatch 

casio 10 memori, kaset Senam 

Tera Indonesia versi 2010, 

nomor dada, pluit, bendera 

start dan finish. 

 Analisis: analisis univariat 

meliputi umur subjek 

penelitian, jenis kelamin, skor 

ADL, hasil pemeriksaan 

EKG, tekanan darah subjek 

penelitian pada posisi duduk, 

posisi berdiri dan posisi 

berbaring, uji normalitas data 

dan uji hipotesis dengan 

paired samples t test. 

ml/kg/menit. Peningkatan 

tersebut secara statistik 

bermakna dimana p=0,0001. 

2 Manfaat Senam Tera 

terhadap Kebugaran 

lansia; Tintin 

Sukartini, Nursalam; 

2009 (Sukartini & 

Nursalam, 2009) 

 Desain: Desain Experimental 

yang digunakan pads 

penelitian ini adalah Quasy 

Experimental. 

 Sampel: Populasi yang diteliti 

adalah seluruh Lansia di Panti 

Sosial Tresna Werda Bahagia 

Magetan sebanyak 60 orang. 

Sampel diambil dari populasi 

yang mempunyai kriteria: 

lansia yang bersedia diteliti, 

belum pemah melakukan 

senam tera, dan tidak sakit 

akibat kecelakaan sebanyak 

12 orang dengan jenis 

kelamin perempuan. 

 Variabel dependen: 

kebugaran lansia ; Variabel 

Independen: senam tera  

 Instrument: Pengumpulan 

data pada penelitian ini 

melalui observasi dan 

pengambilan darah vena pada 

responden yang diteliti yaitu 

pada lansia. Lembar observasi 

untuk denyut nadi istirahat, 

tekanan darah, dan frekuensi 

nafas yang menafsirkan 

efektivitas dari kemampuan 

latihan senam tera dalam 

waktu 30 merit 3 kali 

seminggu selama 10 minggu. 

 Analisis: analisis data 

- dianalisis dengan uji 

statistik t-test untuk 

menunjukkan p = 0,012 

yang artinya ada pengaruh 

latihan senam tera terhadap 

peningkatan kebugaran 

ditunjukkan dengan 

penurunan nadi istirahat 

- dianalisis menggunakan uji 

statistik t-test menunjukkan 

p = 0,04 untuk sistolik dan p 

= 0,041 untuk diastolik yang 

artinya ada pengaruh latihan 

senam tera terhadap 

peningkatan kebugaran 

ditunjukkan dengan tekanan 

darah pada lansia yang 

stabil. Rerata perbedaan 

tekanan darah sistolik 

adalah 21,67 dan tekanan 

darah diastolik adalah 13,33 

mmHg. 

- uji statistik t-test didapatkan 

nilai p = 0,022. Artinya ada 

pengaruh latihan senam tera 

terhadap peningkatan 

kebugaran ditunjukkan 

dengan perbedaan 

penurunan frekuensi nafas 

pada lansia. Pengaruh 

latihan senam tera terhadap 

kadar immunoglobulin 

- menunjukkan bahwa uji 

stattstik t-test didapatkan 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

39 
 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrument, Analisis) 

Hasil Penelitian 

mengguanakan t test dengan 

tingkat kemaknaan α ≤ 0,05. 

nilai p = 0,002. Artinya ada 

pengaruh latihan senam tera 

terhadap peningkatan 

kebugaran ditunjukkan 

dengan perbedaan kadar 

Immunoglobulin pada 

lansia. 

3 Pengaruh Terapi 

Psikoreligius terhadap 

Penurunan Tingkat 

Ansietas pada Lansia 

di UPT Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia 

Sejahtera Pandaan 

Pasuruan; Teguh 

Suprianto, Subandi, 

Retno Lestari ; 2013 

(Suprianto et al., 2013) 

 Desain: menggunakan metode 

quasi experiment dengan 

pendekatan pretest posttest 

with control grup design 

 Sampel: populasi pada 

penelitian ini sebanyak 107 

lansia. Besar sampel 

didapatkan sebesar 32 

responden terbagi menjadi 15 

kelompok perlakuan dan 17 

kelompok kontrol dengan 

menggunakan metode simple 

random sampling. 

 Variabel dependen: 

penurunan tingkat ansietas ; 

Variabel Independen:  terapi 

psikoreligius 

 Instrument: menggunakan 

kuisioner GAI (Geriatiric 

Anxiety Inventory). 

 Analisis: menggunakan Uji 

Wilcoxon dan Uji Mann 

Whitney. Uji Wilcoxon 

digunakan untuk mengetahui 

perubahan pretest dan postest 

pada kelompok perlakuan dan 

kontrol, sedangkan uji Mann 

Whitney digunakan untuk 

mengetahui perbedaan postest 

tingkat ansietas lansia setelah 

diberikan terapi psikoreligius 

pada kelompok perlakuan dan 

kontrol. 

- jumlah responden kelompok 

perlakuan yang mengalami 

penurunan tingkat ansietas 

setelah diberikan terapi 

konseling dan psikoreligius 

adalah 10 orang (67%), 

Jumlah responden yang 

tidak mengalami perubahan 

tingkat ansietas setelah 

diberi terapi konseling dan 

psikoreligius adalah 5 orang 

(33%), sedangkan jumlah 

responden yang mengalami 

peningkatan tingkat ansietas 

adalah 0 orang (0%). 

- Dari penjabaran 15 

responden didapatkan 5 

responden (34%) 

mengalami penurunan 

tingkat ansietas berat 

menjadi ansietas ringan, 3 

responden (20%) 

mengalami penurunan 

tingkat ansietas sedang 

menjadi ansietas ringan, 2 

responden (13%) 

mengalami penurunan 

tingkat ansietas ringan 

menjadi tidak ansietas, 2 

responden (13%) 

mengalami tingkat ansietas 

sedang dan tidak mengalami 

penurunan serta 3 responden 

(20%) mengalami ansietas 

ringan dan tidak mengalami 

penurunan 

4 Pengaruh Terapi 

Tertawa terhadap 

Penurunan Tingkat 

Kecemasan pada 

Lansia di Panti Tresna 

Wherda Provinsi 

Gorontalo; Margareta 

Rahman, Dian 

Saraswati, dan Rhein 

R. Djunaid ; 2015 

(Rahman, Saraswati, & 

Djunaid, 2015) 

 Desain: Pre Eksperimen 

dengan one group pre-test 

and post-test design, 

 Sampel: Populasi pada 

penelitian ini adalah lansia 

yang ada dipanti Tresna 

Werdha Provinsi Gorontalo 

sebanyak 50 lansia. 

Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan 

dengan cara Non Probability 

Sampling dan teknik sampling 

yang 

- Tingkat kecemasan 

responden pada saat pretest 

yang masuk dalam 

kategorik cemas 16 (100,0) 

sedangkan setelah diberi 

perlakuan (posttest) 

mengalami peningkatan 

yaitu untuk kategorik tidak 

cemas 14 responden (87,5) 

dan untuk kategorik cemas 2 

responden (12,5). 

- uji statistik Wilcoxon Signed 

Rank Test didapatkan hasil 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrument, Analisis) 

Hasil Penelitian 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah Purposive 

Sampling 

 Variabel dependen: tingkat 

kecemasan ; Variabel 

Independen: terapi tertawa 

 Instrument: kuisioner TMAS 

(Taylor Manifest Anxiety 

Scale). 

 Analisis: Analisa Univariat 

Setiap variabel independen 

dan variabel dependen 

dianalisis dengan statistika 

deskriptif yaitu presentase 

untuk mendapatkan gambaran 

mengenai pengaruh terapi 

tertawa terhadap penurunan 

tingkat kecemasan pada lansia 

di panti Wherda Provinsi 

Gorontalo; Analisis bivariat 

dilakukan terhadap dua 

variabel yang diteliti yaitu 

pengaruh tertawa terhadap 

penurunan tingkat depresi 

pada lansia di panti tresna 

wherda Provinsi Gorontalo. 

Kedua variabel berupa skala 

ordinal yang terdiri dari dua 

kelompok yang dilakukan 

secara berulang sehingga 

menggunakan uji statistic 

Wilcoxon. 

(p=value) sebesar 0.000, 

dengan demikian nilai 

probabilitas 0.000 lebih 

kecil daripada α <0.05 maka 

dengan ini H0 ditolak dan 

H1 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh Terapi 

Tertawa terhadap penurunan 

tingkat kecemasan pada 

lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Provinsi Gorontalo. 

5 Pengaruh Senam Tera 

terhadap Tingkat 

Stress pada Lansia; 

Ahmad Dzikri 

Anshori; 2016 

(Anshori, 2016) 

 Desain: One-Group Pretest-

Posttest Design. 

 Sampel: Sampel dalam 

penelitian ini adalah para 

anggota Posyandu Lansia 

lidah wetan yang berjumlah 

30 orang mempunyai 

karakteristik yang sama. 

Karakteristik yang ditentukan 

oleh peneliti adalah pia 

wanita lansia usia 60 tahun ke 

atas. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik 

purposive sampling 

 Variabel dependen: tingkat 

stress ; Variabel Independen: 

Senam Tera 

 Instrument: 

Penelitian ini mengambil data 

awal (pre test) data akhir (post 

test) dengan menggunakan tes 

angket variable stres yang 

dilakukan sebelum diberikan 

1) Hasil pre-test sebelum 

diberikan pelatihan (treatment) 

adalah rata—rata sebesar 

64,13 

2) Hasil Post-test sesudah 

diberikan pelatihan (treatment) 

adalah sebesar 54,63 

3) Nilai beda hasil tes antara 

pretest dan posttes adalah rata-

rata sebesar -9,5. Hal tersebut 

dikatakan bahwa pelatihan 

(treatment) senam Tera dapat 

mengurangi tingkat Stres pada 

lansia sesuai dengan 

presentase -15 %. 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrument, Analisis) 

Hasil Penelitian 

perlakuan (senam tera) dan 

setelah diberikan perlakuan 

(senam tera). Dalam 

melakukan penelitian ini 

menggunakan beberapa alat 

yang digunakan diantaranya 

adalah : 

a) Formulir identitas member 

(nama, alamat, tanggal lahir, 

usia,) 

b) Stopwacth 

c) Angket pengukur stres 

lansia 

d) Alat tulis 

 Analisis:  

menggunakan Skala Likert 

untuk Mengolah data pretest 

dan posttest dan Uji beda dua 

rata-rata (uji-t) 

6 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Tingkat 

Kecemasan pada 

Lanjut Usia (LANSIA) 

di RW 1, Kelurahan 

Ploso, Kecamatan 

Tambaksari, Kota 

Surabaya; Diah 

Anggraeni; 2016 

(Anggraeni, 2016) 

 

 Desain: studi penelitian 

analitik yang bersifat crosss 

sectional. 

 Sampel: lansia berumur >60 

tahun yang tinggal di 

kelurahan ploso, kecamatan 

tambaksari kota Surabaya 

 Variabel dependen: tingkat 

kecemasan ; Variabel 

Independen: jenis, kelamin, 

tingkat pendidikan, status 

perkawinan, status kesehatan, 

spiritual, persepsi diri, 

dukungan keluarga dan 

dukungan social. 

 Instrument: lembar kuisioner 

yang berupa kumpulan 

pertanyaan untuk mengetahui 

factor internal dan factor 

eksternal pada lansia, 

sedangkan untuk mengukur 

tingkat kecemasan 

menggunakan Hamilton 

Rating Scale for Anxiety 

(HRS-A). 

 Analisis: Analisis data 

menggunakan analisis 

univariat dan bivariat 

Hasil perhitungan dari 

beberapa variable tersebut 

didapatkan hasil bahwa 

tingkat pendidikan dan 

dukungan keluarga memiliki 

nilai signifikansi p<0,05 yang 

artinya tingkat pendidikan dan 

dukungan keluarga memiliki 

pengaruh terhadap tingkat 

kecemasan pada lansia 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

:Diukur      :Tidak diukur 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian diadaptasi dari teori 

konsekuensi fungsional Carrol A. Miller (2009). 
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Penjelasan kerangka konseptual: 

Pada teori konsekuensi fungsional, perubahan yang terjadi karena umur 

sebetulnya adalah proses fisiologis yang dapat menimbulkan faktor risiko pada 

orang tua. Perawat atau tenaga kesehatan biasanya akan melakukan inisiatif 

intervensi untuk mencegah atau mengatasi terjadinya konsekuensi negatif. Pada 

kerangka konseptual tersebut dijelaskan bahwa lansia yang mengalami ansietas 

disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan konsekuensi negatif 

seperti perubahan akibat proses penuaan dan faktor risiko. Perubahan akibat 

proses penuaan antara lain perubahan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. 

Sedangkan, faktor risiko yang dapat menyebabkan ansietas adalah jenis kelamin, 

usia, Tingkat pendidikan, Status perkawinan, Ditinggalkan teman atau keluarga, 

Penyakit kronis dan gangguan fungsional, Relokasi di panti, dan Kunjungan 

keluarga. Untuk dapat mengatasi atau mencegah konsekuensi negatif biasanya 

akan dilakukan intervensi sehingga konsekuensi negatif dapat berubah menjadi 

positif. Pada kerangka konseptual tersebut intervensi yang dilakukan adalah 

senam tera, sehingga diharapkan senam tera dapat menurunkan tingkat kecemasan 

(anxiety) yang terjadi pada lansia (Miller 2009). 

Berdasarkan teori psikoneuroimunologi, salah satu stressor yang dapat 

menurunkan imunitas tubuh adalah kecemasan. Adanya stressor dapat 

menyebabkan perubahan neurotransmitter neurohormonal terutama pada HPA 

axis (Hypotalamic-Pituitary-Adrenal Axis). Adanya olahraga secara intens dapat 

meningkatkan ß endorphin (Bender et al. 2007). HPA axis merangsang kalenjar 

pineal untuk mensekresi serotonin dan melatonin. Setelah itu rangsangan dari 

hipotalamus akan diteruskan pada hipofisis anterior untuk membentuk ß 
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endorphin dan enkephalin (Triyanto 2014). Karena munculnya ß endorphin pada 

saat olahraga, maka akan timbul efek rasa bahagia, gembira, bisa lebih tidur 

nyenyak, dan pikiran tetap segar (Widianti & Proverawati 2010). 

Dari beberapa hasil studi juga mengatakan jika aktifitas fisik dan latihan 

dapat dijadikan sebagai penatalaksanaan dalam mengatasi depresi dan ansietas. 

Hal ini dijelaskan oleh adanya mekanisme psikologi dan neurobiologi sehingga 

dapat timbul efek antidepresi dan ansiolitik pada aktivitas fisik dan latihan 

(Strohle 2009). 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Ada Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan 

pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya.
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang: desain penelitian, populasi, 

sampel, dan sampling, identifikasi variabel, definisi operasional, instrument 

penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, kerangka 

operasional, analisis data, etik penelitian, dan keterbatasan penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif meliputi pemilihan subjek, teknik pengumpulan 

data, dan prosedur untuk melakukan pengelolaan (Hamdi 2014). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bentuk Pra-

Experimental Design. Secara lebih terperinci dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Pre-Experimental Design dengan bentuk One Group Pra-Post Test 

Design. Penelitian dengan menggunakan bentuk seperti ini bertujuan untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan melibatkan satu kelompok subjek 

dengan cara membandingkan hasit Pra-Test dan Post-Test. Satu kelompok subjek 

tersebut diobservasi dahulu dengan diberikan Pra-Test sebelum diberi perlakuan. 

Setelah itu, kelompok subjek diobservasi kembali dengan Post-Test setelah diberi 

perlakuan (Nursalam 2016). Secara sederhana desain penelitian bentuk One 

Group Pra-Post Test Design dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Desain Penelitian Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan Tingkat 

Ansietas pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya Bulan Juni-

Juli 2017 
Subjek Pra Perlakuan Pasca-Test 

K 
O I OI 

Waktu 1 Waktu 2 Waktu 2 
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Keterangan 

K : Subjek (lansia) 

O : Observasi tingkat ansietas sebelum senam 

I : Intervensi (Senam Tera) 

OI : Observasi tingkat ansietas sesudah senam  

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek, 

atau peristiwa, yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan 

sesuatu yang menjadi target generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Hamdi 2014). Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh lansia yang ada di Panti Werdha Hargodedali Surabaya 

sebanyak 51 lansia. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Untuk menentukan sampel 

diperlukan dua syarat, yaitu representatif (mewakili) dan sampel harus cukup 

banyak (Nursalam 2016). Besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 

responden. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

1). Subjek penelitian berusia 60-90 tahun baik laki-laki dan perempuan. 

2). Lansia mengalami kecemasan ringan/sedang/berat dari interpretasi 

kuisioner GAI. 
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3). Lansia yang kooperatif dan mampu berkomunikasi dengan baik. 

2. Kriteria ekslusi 

1). Lansia yang mengalami gangguan pada tulang sendi (osteoatritis dan 

osteomalasia), merasakan nyeri tulang akut dan pernah mengalami 

cidera tulang belakang. 

2). Lansia yang tidak mampu mobilisasi atau Bed Rest 

3). Lansia dengan gangguan kardiovaskular seperti ustable angina, infark 

miokard, aritmia, gagal jantung akut dan stadium akhir, aneurisma 

aorta, dan stenosis aorta. 

4). Lansia dengan penyakit stroke dan demensia. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah cara untuk menentukan sampel. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah dengan nonprobability sampling dengan metode 

purposive sampling atau judgement sampling. Cara pengambilan sampel dengan 

teknik purposive sampling atau judgement sampling adalah dengan memilih 

sampel sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sehingga dapat mewakili 

karakteristik populasi yang dikenal sebelumnya (Nursalam 2016). Tujuan 

pengambilan sampel dengan teknik ini adalah untuk mendapatkan sampel yang 

lebih homogen.  

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen atau variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini 

adalah senam tera. 
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4.3.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen atau variabel yang dapat dipengaruhi pada penelitian 

ini adalah tingkat ansietas. 

4.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional berisi tentang uraian atau pengertian dari suatu variabel 

sehingga peneliti mampu mengumpulkan informasi terkait konsep pada penelitian 

yang dilakukan (Swarjana 2012). 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan 

Tingkat Ansietas pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya Bulan Juni-Juli 2017 

 
Variabel 

 
Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Skor 

Independen 

Senam Tera 

Suatu 

olahraga 

pernapasan 

yang dipadu 

dengan 

beberapa 

olah gerakan 

Dosis latihan aerobic 

terdiri dari Frekuensi 

(F), Instensitas (I), 

Time (T), dan Tipe 

(T) (Thompson et al. 

2010). 

1. Frekuensi (F): 3 

kali dalam 

seminggu (Kadir 

2007) yang 

dilakukan selama 

4 minggu. 

2. Instensitas (I): 

intensitas rendah 

(60-75% nadi 

maksimal). 

3. Time (T): Senam 

tera dilaksanakan 

pagi hari 07.00 

selama 47 menit 

kegiatan ini dan 

dilakukan pada 

hari selasa, 

kamis, dan jumat 

di aula Panto 

Tresna Werdha 

Hargodedali 

Surabaya. 

4. Tipe (T): 

Aerobik. 

Lembar 

observasi 

SOP - 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 49 
 

 
 

Variabel 

 
Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Skor 

Dependen 

Tingkat 

Ansietas 

Suatu 

rentang pada 

perasaan 

takut atau 

khawatir 

pada sesuatu 

yang belum 

dan mungkin 

terjadi 

Menggunakan 20 

item pernyataan 

mengenai gejala 

ansietas yang dialami 

oleh lansia seperti 

gelisah, khawatir 

pada hal kecil, 

gemetar, kesal, sering 

berpikiran negatif, 

tegang dan sakit perut 

karena khawatir 

Kuisione

r Geriatri 

Anxiety 

Inventory 

(GAI) 

Ordinal Hasil dari  Geriatri 

Anxiety Inventory 

(GAI) dinyatakan 

dengan skor 0-20: 

1. 0= tidak ada 

kecemasan 

2. 1-5= kecemasan 

ringan 

3. 6-10= kecemasan 

sedang 

4. 11-15= kecemasan 

berat 

5. 16-20= panik 

 

4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan penelitian ini antara lain 

kabel listrik rol, Microphone, Sound system, dan musik pengiring senam. 

4.6 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data agar peneliti dapat memperoleh informasi dari responden (Nursalam 2016). 

Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuisioner GAI untuk 

mengukur tingkat kecemasan pada lansia. Kuisioner GAI telah dilakukan uji 

reliabilitas dan didapatkan hasil skor cut-off dari 10 spesifisitas adalah 84% dan 

sensitivitasnya 75% dengan α Cronbach’s 0,91%. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan jika GAI merupakan kuisioner yang efektif untuk diaplikasikan 

dalam mengkaji kecemasan pada komunitas lansia (Pachana et al. 2007). 

Kuisioner GAI dibagikan oleh peneliti, lalu responden dibantu peneliti 

untuk mengisi kuisioner. Peneliti juga membantu menjelaskan mengenai 

pertanyaan yang diberikan untuk responden, sehingga responden dapat 

memberikan jawaban yang sesuai. GAI terdiri dari 20 item pertanyaan dengan 

hasil intepretasi skor 0-20 dengan detail sebagai berikut: 0= tidak ada kecemasan; 
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1-5= kecemasan ringan; 6-1= kecemasan sedang; 11-15= kecemasan berat; dan 

16-20= panik. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan pengambilan data pada bulan Mei hingga Juni 2017 dan 

dilakukan di Panti Werdha Hargodedali Surabaya. 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

Proses pertama dalam tahap persiapan adalah peneliti mengajukan 

permohonan izin pengambilan data awal ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga untuk diberikan pada pihak Panti 

Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya. Setelah mendapatkan izin dan surat 

pengantar dari pihak fakultas, peneliti melakukan pengambilan data awal ke 

Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya dengan wawancara untuk 

mendapatkan data populasi pada pengurus panti serta mengkaji 10 lansia 

dengan tanda kecemasan ansietas untuk mengetahui tingkat ansietas lansia 

tersebut saat ini, setelah itu peneliti menuliskan data yang sudah didapatkan 

ke dalam proposal penelitian. Peneliti melakukan ujian proposal dan uji etik 

yang dilakukan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, setelah 

dilakukan revisi terhadap proposal dan etik maka peneliti mempersiapkan 

instrument penelitian seperti SAK, SOP, kuisioner demografi, dan 

kuisioner GAI. Setelah itu peneliti mengurus surat izin pada Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga untuk melakukan penelitian di Panti 

Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya. Penulis melakukan penelitian 
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sambil menunggu sertifikat etik diterbitkan dari Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga.  

2. Tahap pelaksanaan  

Setelah tahap persiapan dilakukan peneliti menemui pengurus panti 

untuk berdiskusi dan menjelaskan kontrak pelaksanaan penelitian yang 

dilaksanakan selama 4 minggu (1 minggu = 3 kali pertemuan). Setelah 

berdiskusi dengan pihak panti, peneliti menemui populasi penelitian dan 

memilih responden yang sesuai dengan kriteria inklusi. Peneliti 

mendapatkan 25 responden yang sesuai dengan kriteria inklusi, namun 

hanya 15 responden yang bersedia mengikuti penelitian. Lansia yang 

menolak menjadi responden mengatakan jika dirinya tidak menyukai 

kegiatan senam. Selanjutnya peneliti memberikan informed consent pada 

responden sebagai lembar persetujuan. 15 responden tersebut diberikan 

kuisioner untuk mengukur tingkat kecemasan sebelum melakukan senam 

tera (pre test) dengan kuisioner GAI pada tanggal 20 Juni 2017.  

Pemberian kuisioner diberikan oleh peneliti dan dilakukan di kamar 

masing. Peneliti membantu responden untuk memahami pertanyaan pada 

kuisioner. Setelah dilakukan pre test, responden mengikuti serangkaian 

senam tera yang dilakukan selama 4 minggu, mulai tanggal 21 Juni – 24 

Juli 2017 dan dilaksanakan pada hari selasa, kamis dan jumat selama 47 

menit gerakan inti (peregangan, persendian dan pernapasan). Kegiatan 

senam dilakukan pukul 07.00 WIB di aula ruang pertemuan Panti Werdha 

Hargo Dedali Surabaya. Kegiatan senam ini dilakukan secara bersama-

sama. Peneliti juga melakukan pengecekan tanda-tanda vital (TTV) pada 
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saat sebelum melakukan senam untuk mengkaji nadi maksimal saat 

beraktifitas dan menghindari adanya cidera saat senam. Pemimpin gerakan 

senam tera di Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya adalah instruktur 

senam tera dari sasana senam tera ―Gotong Royong‖ Surabaya (Sertifikat 

terlampir). Peneliti menampilkan video senam tera dengan liquid cristal 

display proyektor (LCD proyektor) agar responden melihat gerakan senam 

tera dengan lebih jelas. Setiap satu responden yang mengikuti senam 

didampingi oleh satu fasilitator yang telah menguasai gerakan senam tera 

untuk menghomogenkan gerakan senam tera. Setelah dilakukan intervensi 

senam selama 4 minggu, tingkat kecemasan responden diukur kembali 

dengan menggunakan kuisioner GAI (post test) pada tanggal 25 juli 2017. 

Peneliti juga melihat perbandingan hasil pada saat pretest dan post test 

untuk melihat adanya perubahan skor. Setelah serangkaian kegiatan 

tersebut peneliti baru bisa mendapatkan hasil penelitian dan dibahas pada 

bab 5 dan bab 6. 

4.9 Analisis Data 

4.9.1 Cara Analisa Data 

1. Scoring: Pemberian skor terhadap jawaban yang memerlukan skor. 

Pada penelitian ini tindakan scoring dilakukan pada kuisioner tingkat 

kecemasan. 

2. Coding: Coding atau mengkode data merupakan suatu metode untuk 

mengobservasi data yang dikumpulkan selama penelitian dengan 

memberi tanda atau kode pada tiap kuisioner yang masuk dengan tujuan 

mempermudah dalam melakukan tabulasi dan analisis data. 
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3. Tabulating: Tabulating merupakan proses memasukan data yang telah 

dituliskan sesuai kode ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah 

entry data ke komputer. 

4. Entry Data: Entry data merupakan proses memasukan data yang 

diperoleh dari responden dan dalam bentuk kode yang sudah di tabulasi 

ke dalam program atau software komputer. 

4.9.2 Teknik Analisa Statistik 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 

dengan α= 0.05. Uji ini diterapkan untuk mengetahui pengaruh senam tera 

dengan melihat adanya perubahan pada hasil pre test dan post test kuisioner 

tingkat kecemasan menggunakan GAI di Panti Werdha Hargodedali Surabaya. 
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4.10 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan 

Tingkat Ansietas pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya Bulan Juni-Juli 2017 

 

4.11 Etik Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menerapkan etika 

penelitian. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan diterbitkannya sertifikat etik dengan nomor etik 

433-KEPK (Terlampir). Peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan 

masalah etika seperti yang dijelaskan di bawah ini (Nursalam 2016): 

Penyajian hasil penelitian 

Purposive 

Sampling 

Analisis Data:  

Wilcoxon Signed Rank Test α= 

0.05 

Populasi penelitian: seluruh lansia di Panti  

Tresna werdha Hergodedali Surabaya sebanyak 

51 lansia. 

Sampel penelitian: lansia yang sesuai dengan 

syarat inklusi dan eksklusi. 

Pre test: menggunakan kuisioner GAI 

Pemberian intervensi senam tera dengan intensitas rendah 

yang dilakukan pada pukul 07.00 pagi, sebanyak 3 kali dalam 

1 minggu (senin, rabu, dan jumat) dan dilaksanakan selama 4 

minggu (1 kali pertemuan = 47 menit). 

Post test: menggunakan kuisioner GAI 
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1. Persetujuan (Informed Concent) 

Informed Concent adalah suatu bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden yang berwujud lembar persetujuan. Informed consent ini berisi 

mengenai informasi mengenai penelitian yang dapat dimengerti oleh 

responden, hak dan kewajiban responden saat melakukan penelitian, serta 

sebagai dokumentasi tanda tangan responden pada lembar persetujuan. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) 

Anonimity (tanpa nama) dilakukan peneliti untuk menjaga kerahasiaan 

responden dengan tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

kuisioner dan hanya memberi kode pada lembar mengenai responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang didapat melalui responden adalah tanggung 

jawab peneliti untuk melindungi dan dirahasiaakan keasliannya. 

4. Asas Manfaat (Beneficience) 

Peneliti harus mempertimbangkan mengenai keuntungan atau manfaat 

pada responden pada saat penelitian. Pada asas manfaat ini peneliti 

menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penderitaan pada responden. 

4.12 Keterbatasan Penelitian  

1. Sampel penelitian yang digunakan sedikit (15 responden) sehingga 

peneliti belum dapat memberikan gambaran secara umum mengenai 

kecemasan di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

2. Waktu dari kegiatan senam tera terlalu berdekatan dengan kegiatan 

pengajian rutin di pagi hari atau hanya berselang 10 menit setelah 

senam. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh senam tera 

terhadap penurunan tingkat ansietas pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargo 

Dedali Surabaya yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni – 25 Juli 2017. 

Penelitian ini dilakukan pada 15 responden yang mengalami kecemasan. Hasil 

dan pembahasan pada bab ini akan diuraikan meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, data demografi responden, data khusus mengenai variabel penelitian. 

serta mengidentifikasi pengaruh pemberian intervensi senam tera terhadap 

penurunan tingkat kecemasan lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.2.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya terletak di jalan Manyar 

Kartika IX no. 22-24, Surabaya. Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya 

didirikan oleh ibu-ibu pejuang dan ibu-ibu veteran pada tanggal 31 januari 1987. 

Persyaratan untuk masuk ke panti ini yaitu berjenis kelamin perempuan dengan 

usia minimal 60 tahun, tidak memiliki penyakit menular, dan memiliki 

penanggung jawab dari pihak keluarga dimana penanggung jawab juga 

bertempat tinggal di Surabaya. Biaya untuk tinggal di panti ini adalah berbeda-

beda yaitu sekitar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 di setiap bulannya. 

Luas tanah dari Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya adalah 

sebesar 2000 m
2
. Panti ini memiliki kantor utama, ruang makan, ruang 

kesehatan, dan pos penjaga keamanan. Panti ini memliki 15 kamar untuk lansia 
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dan 3 kamar untuk petugas panti. Kamar untuk lansia dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu mawar, melati, dan kenanga. Kamar mawar untuk lansia yang mandiri 

serta memiliki emosi dan kemampuan kognitif yang masih baik, kamar melati 

untuk lansia yang memakai kruk untuk berjalan serta emosi dan kemampuan 

kognitif yang masih stabil, dan kamar kenanga untuk lansia yang sebagian besar 

bedrest dan memiliki gangguan kognitif sedang – berat serta emosi yang labil. 

Di panti ini ada 6 unit kamar yang berisi 2 unit tempat tidur, 4 unit kamar berisi 

3 buah kamar tidur, dan 5 unit kamar yang berisi 4 tempat tidur. Panti Tresna 

Werdha Hargo Dedali Surabaya memiliki halaman yang luas sehingga lansia 

masih bisa leluasa untuk berjalan-jalan di sekitar panti. Panti ini juga memiliki 

aula pertemuan yang berada di tengah bangunan dan biasanya digunakan sebagai 

tempat berkumpul untuk kegiatan harian lansia. Di panti ini terdapat 20 kamar 

mandi. Daya tampung Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya adalah 

sebanyak 60 orang, akan tetapi jumlah lansia yang ada saat ini adalah 51 orang. 

Jumlah pengurus panti ada 9 orang, 3 orang perawat, 7 orang asisten, dan 4 

penjaga keamanan. 

Kegiatan harian di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya adalah 

bangun pagi sebelum subuh, mandi, dan dilanjutkan shalat subuh. Pada 06.30 

lansia di panti ini sarapan pagi di kamar masing- masing. Jika tidak ada acara, 

biasanya lansia akan tidur atau melakukan aktivitas yang disukai di waktu luang, 

setelah itu lansia menjalankan shalat dhuhur dan makan siang pukul 12.00 

(setelah shalat dhuhur), pada pukul 17.00 lansia makan sore. Lansia yang 

beragama Islam rutin menjalankan ibadah shalat. Untuk kegiatan rutin di Panti 

Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya adalah mengaji setiap hari selasa, kamis, 
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dan jumat yang dimulai pukul 08.00 atau 09.00. pada hari sabtu dan minggu 

diperbolehkan untuk keluarga berkunjung. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

kegiatan lansia selama di panti monoton, karena kebanyakan lansia hanya duduk 

di teras, berkeliling panti, mengobrol, dan sebagian ada yang menonton tv dan 

mendengarkan musik melalui radio. Selama ini belum ada kegiatan baru yang 

ditujukan untuk mengurangi tingkat kecemasan pada lansia di Panti Tresna 

Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

5.2.2 Data demografi responden 

Data demografi responden ini menguraikan data umum karakteristik 

responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, 

status pernikahan, dan aktifitas di waktu luang. Seluruh lansia di Panti Tresna 

Werdha Hargo Dedali Surabaya ini berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 5.1 Data Demografi Responden di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya bulan Juni – Juli 2017 

No Karakteristik Jumlah % 

1 Usia 

1) 60-70 tahun 

2) 70 tahun – 90 tahun 

 

6 

9 

 

40% 

60% 

 Total 15  100% 

2 Pendidikan Terakhir 

1) SD 

2) SLTP 

3) SLTA 

4) Perguruan Tinggi 

 

- 

- 

8 

7 

 

- 

- 

53% 

47% 

 Total 15 100% 

3 Pekerjaan Terakhir 

1) Tidak bekerja 

2) Wiraswasta 

3) Pegawai Negeri 

4) Lain-lain ………… 

 

4 

6 

5 

- 

 

27% 

40% 

33% 

- 

 Total  15 100% 

4 Status Pernikahan 

1) Duda 

2) Janda 

 

- 

15 

 

- 

100% 

  Total  15  

5 Aktivitas Lansia di Waktu Luang   
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No Karakteristik Jumlah % 

1) Mengobrol dengan lansia lain 

2) Duduk atau diam di kamar 

3) Menonton tv 

4) Membuat kerajinan tangan 

5) Berkebun 

6) Lain-lain………… 

8 

2 

5 

- 

- 

- 

53% 

14% 

33% 

- 

- 

- 

  Total 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.1 hasil data demografi responden di Panti Tresna 

Werdha Hargo Dedali Surabaya didapatkan sebagian besar responden berusia 70 

tahun sampai 90 tahun. Sebagian besar pendidikan terakhir responden adalah 

tingkat SLTA, lansia yang tinggal dipanti seluruhnya adalah janda dan 

seluruhnya mempunyai anak. Hampir separuh dari responden memiliki 

pekerjaan terakhir sebagai wiraswasta. Pada saat waktu luang, sebagian besar 

lansia mengobrol dengan lansia di teras panti sekaligus menunggu orang-orang 

yang berjualan jajanan lewat di depan panti. 

5.2.3 Data variabel yang diukur 

Pada variabel ini yang diukur adalah tingkat kecemasan pada lansia yang 

tinggal di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya dan diukur dengan 

menggunakan kuisioner GAI saat sehari sebelum diberikan perlakuan senam tera 

(Pre Test) dan sehari sesudah dilakukan perlakuan senam tera (Post Test). Hasil 

pengukuran tersebut dapat dilihat dari dalam tabel 5.2 mengenai skala tingkat 

kecemasan responden baik sebelum perlakuan maupun sesudah perlakuan.
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Tabel 5.2 Skala Tingkat Kecemasan Sebelum (Pre Test) dan Sesudah (Post 

Test) Perlakuan Senam Tera pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya Bulan Juni – Juli 2017 

Tingkat Kecemasan Pre Test Post Test 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 

Tidak Ada Kecemasan 0 0 3 20% 

Ringan 5 33% 8 53% 

Sedang 6 40% 4 27% 

Berat 4 27% 0 0 

Jumlah Total 15 100% 15 100% 

 

Berdasarkan data pada tabel 5.2 diatas menunjukan bahwa hasil kuisioner 

GAI mengenai tingkat kecemasan sebelum perlakuan didapatkan responden 

yang mengalami kecemasan berat, sedang, dan ringan, sedangkan pada hasil 

sesudah perlakuan tidak ada responden yang mengalami kecemasan berat, hanya 

didapatkan responden dengan kecemasan ringan dan kecemasan sedang. Pada 

saat Pre Test paling banyak responden mengalami kecemasan sedang yaitu ada 6 

responden (40%). Pada saat Post Test sebagian besar responden mengalami 

penurunan tingkat kecemasan menjadi kecemasan ringan yaitu ada 8 responden 

(53%). Penurunan skala tingkat kecemasan pada lansia di Panti Tresna Werdha 

Hargo Dedali Surabaya dapat dilihat jelas pada Tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3 Skor Kuisioner Kecemasan GAI sebelum dan sesudah perlakuan 

senam tera pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya Bulan 

Juni – Juli 2017. 

No Responden Skor Kuisioner Kecemasan GAI 

Pre Test Kategori Post Test Kategori 

1 11 Berat 5 Ringan 

2 14 Berat 6 Sedang  

3 11 Berat 9 Sedang 

4 13 Berat 10 Sedang 

5 4 Ringan 0 Tidak cemas 

6 2 Ringan 0 Tidak cemas 

7 5 Ringan 3 Ringan 

8 3 Ringan 0 Tidak cemas 

9 5 Ringan 2 Ringan 

SITI AISYAH ZANTA PRADANAPENGARUH SENAM TERA...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 61 
 

 
 

No Responden Skor Kuisioner Kecemasan GAI 

Pre Test Kategori Post Test Kategori 

10 6 Sedang 3 Ringan 

11 8 Sedang 4 Ringan 

12 10 Sedang 5 Ringan 

13 7 Sedang 2 Ringan 

14 8 Sedang 6 Sedang 

15 9 Sedang 3 Ringan 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test 

Mean: 7,73  Mean: 3,87  

 p = 0,001  

 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui ada perbedaan dari hasil skor 

kuisioner GAI yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan senam tera. Dari 

hasil  uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dengan α = 0,05 

menghasilkan nilai kemaknaan 0.001 yang berarti terdapat perbedaan hasil skor 

sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan berupa senam tera. Hasil dari data 

tersebut didapatkan pula penurunan rata-rata (mean) dari tingkat kecemasan, 

dimana sebelum diberikan perlakuan berupa senam tera rata-rata (mean) 7,73, 

kemudian setelah diberikan perlakuan berupa senam tera rata-rata (mean) 

menjadi 3,87. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi tingkat kecemasan lansia sebelum diberikan perlakuan senam 

tera. 

Intervensi senam tera diberikan pada lansia yang mengalami kecemasan 

di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya sebanyak 12 kali pertemuan atau 

3 kali dalam satu minggu, di awal dan akhir pemberian intervensi senam tera 

dilakukan evaluasi berupa pre test dan post test dengan menggunakan kuisioner 

Geriatric Anxiety Inventory (GAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian intervensi senam tera dapat memberikan pengaruh yang signifikan 
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terhadap penurunan tingkat kecemasan pada lansia yang mengalami kecemasan. 

Hasil pre test menunjukkan ada lansia yang mengalami kecemasan mulai dari 

kecemasan ringan, sedang, dan berat, dan setelah dilakukan intervensi berupa 

senam tera tidak ada lansia yang mengalami kecemasan berat.  

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi dengan memberikan pre test dan 

post test yang berpedoman pada kuisioner GAI. Kuisioner GAI merupakan 

kuisioner yang ditujukan untuk mengukur tingkat kecemasan pada lansia yang 

mengalami kecemasan. Hal ini sesuai dengan teori Pachana et al. (2007), 

kuisioner GAI efektif untuk diaplikasikan dalam mengkaji kecemasan pada 

komunitas lansia, dan ada dua tipe kuisioner GAI, yaitu GAI dengan 20 item 

pertanyaan dan Geriatric Anxiety Inventory - Short Form (GAI-SF) dengan 5 

item pertanyaan. 

Sebelum diberikan perlakuan, 4 responden (27%) mengalami kecemasan 

berat dengan skor tertinggi pada saat pre test adalah 14. Lansia yang mengalami 

kecemasan berat rata-rata memiliki status pendidikan yang lebih rendah. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Lestari et al. (2013), dari 84 responden yang mengalami 

kecemasan didapatkan jika hamper separuhnya berasal dari tingkat pendidikan 

SD. Anggraeni (2016) menjelaskan, tingkat pendidikan merupakan hal yang 

penting dalam menyelesaikan masalah. semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

akan semakin banyak pengalaman yang telah dilalui, sehingga individu tersebut 

siap saat menghadapi masalah yang akan terjadi. Untari & Rohmawati (2014), 

berpendapat sama mengenai semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

akan semakin mudah orang tersebut dalam memahami informasi terutama pada 

hal yang akan berefek pada perilaku dan kemampuan berpikir individu tersebut.  
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Faktor lain yang mempengaruhi kecemasan adalah usia. Pada penelitian 

sebagian besar berusia 70-90 tahun. Hal ini sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyono 2013, lansia yang mengalami cemas berat rata-rata 

berusia 70-90 tahun, karena pada usia tersebut lansia cenderung memusatkan 

pemikiran pada sesuatu yang terinci, sehingga setiap stimulus/dorongan yang 

tidak baik akan dipersepsikan tidak baik pula, kemudian dapat timbul ancaman 

dalam diri seseorang dan timbulah kecemasan (Cahyono 2013). Penelitian lain 

yang dilakukan Nida (2014) mengungkapkan bahwa semakin tua lansia maka 

akan melemah fungsi fisiologis seperti indera penglihatan terganggu, 

pendengaran berkurang, gerak fisik menurun, dan badan bungkuk, sehingga 

akan timbul perasaan keterasingan dan kekhawatiran. 

Status pekerjaan terakhir responden juga dapat mempengaruhi terjadinya 

kecemasan. Pada penelitian ini ada 6 responden (40%) yang bekerja sebagai 

wiraswasta. Teori menurut Stuart (2009), Individu yang tidak memiliki 

pendapatan yang kurang/rendah, tidak punya pekerjaan atau pekerjaan tidak 

tetap, maka sumber koping dari individu tersebut tidak adekuat dalam menjalani 

stressor hidup. Lansia yang saat muda bekerja akan merasakan kehilangan fungsi 

peran sosial dan pekerjaannya, sehingga jaringan komunikasi pertemanan akan 

berkurang dibanding saat muda dan harga diri lansia menjadi menurun (Potter & 

Perry 2009). Responden dalam penelitian ini mengatakan cemas karena tidak 

memiliki uang dan harus menunggu keluarganya menjenguk dulu, baru 

kemudian responden mendapatkan uang. 

Hampir separuh dari responden mengatakan bahwa mereka cemas karena 

berpisah dari keluarga terutama anak dan cucu, mereka khawatir jika terjadi 
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sesuatu kepada anak-anak dan cucu mereka, misalnya seperti sakit. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Maryam et al. (2008) jika faktor lain yang menyebabkan 

lansia cemas yaitu dukungan keluarga, dukungan keluarga merupakan support 

system yang utama bagi lansia untuk menjaga kesehatannya. Peran keluarga 

penting untuk merawat lansia, mempertahankan status mental, serta memberikan 

motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual. 

Responden lain mengatakan jika penyebab cemas yang dirasakan karena 

ketakutannya jika meninggal di panti. Hal ini sesuai dengan penelitian28, 

kecemasan sering terjadi karena kematiannya, lansia akan berpikir putus asa, 

cemas, dan tidak ada perasaan tenang dan rasa integrtitas. Ditambah dengan 

adanya keadaan lingkungan yang tidaksesuai dengan harapan lansia yang akan 

menambah risiko mengalami kecemasan. 

5.2.2 Identifikasi tingkat kecemasan lansia setelah diberikan perlakuan senam 

tera. 

Setelah diberikan perlakuan berupa senam tera selama 4 minggu dengan 

12 kali pertemuan didapatkan perubahan tingkat kecemasan di Panti Trena 

Werdha Hargo Dedali Surabaya, adanya perubahan didapatkan pada seluruh 

responden. Perubahan responden dibuktikan dengan hasil skor kuisioner GAI 

menjadi kecemasan ringan dan sedang, tidak ada lagi lansia yang mengalami 

kecemasan berat. Adanya penurunan kecemasan pada responden membuat 

responden menjadi lebih mampu beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya, 

aktif mengikuti kegiatan dan mampu menjalin hubungan interpersonal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Untari, I & Rohmawati (2014), bahwa salah satu 

penyebab kecemasan adalah pekerjaan atau aktivitas seseorang. Terlalu banyak 
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atau terlalu sedikir dapat menyebabkan mengalami kecemasan. Kurangnya 

kesibukan sosial juga mengakibatkan berkurangnya integritas dengan 

lingkungannya, sehingga akan timbul kecemasan. 

Responden lain menunjukkan pemikiran yang optimis atau tidak 

cenderung memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari. hal ini 

sependapat dengan Widiyati (2016), bahwa pikiran yang optimis dapat membuat 

keadaan yang stressfull sebagai sesuatu yang  harus dihadapi dan diselesaikan, 

oleh karena itu individu lebih akan menyelesaikan dan menghadapi masalah 

yang ada dibandingkan dengan individu yang mempunyai pemikiran buruk atau 

pesimis. 

Perbedaan karakteristik responden juga mempengaruhi penurunan tingkat 

kecemasan. pada responden nomor 2 terjadi penurunan skor GAI sebanyak 8 

angka, sedangkan pada responden nomor 3 hanya terjadi penurunan skor GAI 

sebanyak 2 angka. Responden nomor 2 lebih terbuka terhadap masalah yang 

dialami, sedangkan responden nomor 3 lebih mudah merasakan perasaan kesal 

terhadap teman-temannya. Hal ini sesuai dengan teori dari Ghufron & Risnawita 

S (2010), bahwa adanya kecemasan karena hilangnya dukungan sosial. Lansia 

tanpa dukungan sosial cenderung akan menarik diri terhadap lingkungan yang 

tidak memberikan dukungan atau kenyamanan pada dirinya.  Pendapat lain dari 

Mutoharoh (2010), bahwa kepercayaan memiliki kontak social yang luas akan 

melindungi sistem kekebalan tubuh terhadap stress. Individu dengan dukungan 

social yang tinggi akan mengalami stress yang rendah dan dapat mengatasi stress 

dengan koping yang lebih baik. 
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5.2.3 Pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat kecemasan lansia di 

Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya.  

Hasil analisis data menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan 

p=0,001 yang berarti terdapat pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat 

kecemasa (ansietas). Hasil penelitian menunjukkan intervensi senam tera dapat 

menurunkan tingkat ansietas. Sesuai dengan teori konsekuensi fungsional oleh 

Miller (2009), bahwa pemberian suatu intervensi dapat merubah suatu 

konsekuensi fungsional negatif menjadi konsekuensi fungsional positif. Pada 

penelitian ini pemberian intervensi berupa senam tera dapat merubah 

konsekuensi fungsional negatif yaitu kecemasan menjadi konsekuensi fungsional 

positif yaitu penurunan tingkat kecemasan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya oleh Anshori 2016, pada penelitian tersebut didapatkan 

hasil adanya pengaruh yang bermakna dari intervensi senam tera terhadap 

tingkat stress, namun pemberian senam tera terhadap kecemasan (ansietas) 

masih perlu dipelajari lebih lanjut. Pendapat lain yaitu oleh Parwati et al. (2013), 

bahwa senam tera dapat meningkatkan kebugaran jantung dan paru, dan dicapai 

melalui peningkatan tenaga aerobik dengan latihan fisik secara baik, benar, 

terukur, dan teratur. 

Sebagian besar responden mengaku dirinya nyaman pada saat melakukan 

senam. Keluhan cemas dan khawatir yang dirasakan perlahan-lahan hilang. Hal 

ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Raden Jaka et al. (2015), 

senam lansia memberikan manfaat pada pembentukan kondisi mood yang lebih 

baik sehingga lansia yang rutin mengikuti kegiatan olahraga akan senantiasa 

dalam kondisi perasaan yang nyaman. Kondisi perasaan yang nyaman 
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menjadikan individu dapat mengoptimalkan proses mental yang berfungsi dan 

berpengaruh pula pada kemampuan individu menghadapi setiap permasalahan 

yang dapat menimbulkan stres. 

Selain itu seluruh responden mengatakan senang mengikuti senam karena 

dapat saling berinteraksi dengan responden yang lain da nada aktivitas baru. Hal 

ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Raden Jaka et al. (2015), 

senam yang dilakukan secara berkelompok dan diiringi alunan musik dapat 

memberikan perasaan nyaman dan aman, serta tercipta suatu keceriaan dan 

kebersamaan sesama lansia, oleh karena itu olahraga dalam hal ini senam lansia 

tetap memberikan peranan pada perubahan tingkat kecemasan pada lansia. 

Pendapat lain oleh Bender et al. 2007 menjelaskan, adanya olahraga secara 

intens dapat meningkatkan ß endorphin. Strohle (2009) menambahkan, 

terproduksinya ß endorphin pada saat olahraga, akan menjadikan individu 

menjadi bahagia, gembira, bisa lebih tidur nyenyak, dan pikiran tetap segar, 

selain itu pada aktivitas fisik dan latihan akan muncul mekanisme psikologi dan 

neurobiologi sehingga dapat timbul efek antidepresi dan ansiolitik yang dapat 

menurunkan tingkat kecemasan. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

mengenai pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat ansietas pada lansia di 

Panti Tresna Werdha Hargodedali Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

1. 15 lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya mengalami 

kecemasan mulai dari tingkat berat, sedang, dan ringan. Penyebab dari 

kecemasan lansia di Panti Tresna Werdha Hargodedali Surabaya 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti rasa khawatir terhadap keluarga,  

kurangnya dukungan keluarga, tingkat pendidikan, umur, penyakit fisik, 

takut akan kematian, dan tidak dapat beradaptasi dengan teman yang baru. 

2. Senam tera dapat menurunkan tingkat kecemasan pada lansia di Panti 

Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya karena dapat menyebabkan lansia 

rileks, nyaman, senang, dan dapat berinteraksi dengan lansia yang lainnya. 

6.2 Saran  

1. Bagi tenaga kesehatan di bidang keperawatan, senam tera dapat terapkan 

sebagai intervensi untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia. 

2. Bagi tempat penelitian, dapat melanjutkan intervensi senam tera yang 

dilakukan secara rutin yaitu selama 3 kali dalam seminggu dan dilakukan 

di pagi hari (pukul 07.00 WIB) pada lansia yang mengalami kecemasan di 

Panti, sehingga kesehatan lansia lebih optimal. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat melakukan penelitian dengan 

membandingkan antara kelompok yang diberikan perlakuan senam tera 

dengan yang tidak diberikan perlakuan senam tera. 
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Lampiran 1 

SURAT PERMOHONAN DATA AWAL 
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Lampiran 2 

SURAT PERMOHONAN FASILITAS PENGAMBILAN DATA 

PENELITIAN 
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Lampiran 3 

SERTIFIKAT ETIK 
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Lampiran 4 

SURAT BALASAN PENELITIAN 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

Saya sebagai peneliti, 

Nama  : Siti Aisyah Zanta Pradana 

NIM : 131311133057 

Program Studi : S1 Pendidikan Ners 

Fakultas : Keperawatan 

Universitas  : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir 

 

Judul Penelitian :  Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan Tingkat Ansietas 

pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya. 

 

Tujuan 

Menganalisis pengaruh senam tera terhadap penurunan tingkat ansietas pada 

lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pra-eksperimental dengan 

pendekatan One Group Pra-Post Test Design dimana subjek selaku responden 

mendapatkan perlakuan berupa senam tera. Senam tera dilakukan sebanyak 12 

sesi pertemuan atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, dimana setiap 

pertemuannya dilakukan selama 67 menit. Subjek dalam penelitian juga 

melakukan pengisian pada kuisioner tentang kecemasan (GAI) yang dilakukan 

sebanyak 2 kali yaitu pada saat sebelum perlakuan senam tera dan setelah 

perlakuan senam tera. 

 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

mengenai intervensi dalam menurunkan kecemasannya sendiri dengan senam tera 

dan meningkatkan produktivitas lansia tersebut. 

 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan dari keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, karena peneliti akan melakukan pengkajian pada nadi maksimal 

dari lansia sebelum melakukan senam tera untuk mengindari kelelahan saat 

mengikuti senam tera. Lansia yang mengikuti senam tidak memiliki kriteria 

eksklusi sehingga aman untuk melakukan senam. Adanya kejadian yang tidak 

diharapkan seperti lansia kelelahan, maka lansia tersebut akan diistirahatkan dan 
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diberi air minum, jika lansia sampai pingsan maka lansia akan dipindahkan ke 

ruang perawatan dan akan dibantu oleh perawat yang sedang bertugas di panti. 

 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan. 

  

Adanya insentif untuk subyek 

Keikutsertaan responden sangat membantu dalam penelitian ini, maka dari itu 

peneliti akan memberikan insentif berupa makanan ringan dan minuman beserta 

souvenir sebagai ucapan terima kasih. 

 

Kerahasiaan responden 

Keterangan yang disampaikan responden pada kuesioner akan dijaga 

kerahasiaannya dengan cara pengkodean identitas dan hanya digunakan untuk 

penelitian 

 

Informasi tambahan 

Responden penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan penelitian ini 

dengan melakukan kontak personal atas nama Siti Aisyah Zanta Pradana dengan 

nomor handphone 08179363095. 
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Lampiran 6 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Siti Aisyah Zanta Pradana 

NIM   : 131311133057  

 Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan Tingkat Ansietas pada Lansia 

di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden. Semua informasi dan identitas 

responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya 

mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab pertanyaan 

pada kuesioner dengan sejujurnya. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu merasa 

tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka Bapak/Ibu dapat 

mengundurkan diri. 

       Hormat Saya 

 

(Siti Aisyah Zanta Pradana)
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Lampiran 7 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya: 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Senam Tera terhadap Penurunan 

Tingkat Ansietas pada Lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali 

Surabaya” 

2. Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian 

3. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 

4. Bahaya potensial yang akan timbul 

5. Hak untuk mengundurkan diri 

Setelah mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

Surabaya,...................2017 

               Peneliti,      Responden, 
 

 

 

 

(Siti Aisyah Zanta Pradana)           (                                                 ) 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 8 

KUESIONER DATA PENELITIAN DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Petunjuk pengisian jawaban 

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda sesuai dengan memberikan tanda silang 

(X) pada salah satu jawaban yang telah disediakan. 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Jenis kelamin    

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

2. Pendidikan terakhir  

a. Tidak tamat sekolah atau tidak tamat SD 

b. SD 

c. SLTP 

d. SLTA 

e. Perguruan tinggi 

3. Pekerjaan terakhir 

a. Tidak bekerja 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai Negeri 

d. Lain-lain …………………… 

4. Status Pernikahan : 

a. Nikah 

Kode Responden 
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b. Belum 

5. Aktivitas lansia di waktu luang 

a. Mengobrol dengan lansia lain 

b. Duduk atau diam di kamar 

c. Menonton tv 

d. Membuat kerajinan tangan 

e. Berkebun 

f. Lain-lain………………………… 
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Lampiran 9 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

Kegiatan  : Senam Tera 

Sasaran   : Lansia dengan Kecemasan di Panti Tresna Werdha Hargo 

Dedali Surabaya  

Tempat   : Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya 

Waktu   : 67 menit 

Sesion   : pertemuan ke-1 

 

I. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mengikuti senam tera (peregangan, persendian, dan pernapasan) 

diharapkan tingkat kecemasan pada lansia dapat menurun. 

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapat penjelasan dan demonstrasi gerakan senam tera, 

responden diharapkan mampu : 

1. Mengetahui manfaat senam tera 

2. Meniru dan melakukan gerakan senam tera dengan baik dan benar 

III. Materi 

1. Manfaat senam tera 

2. Demonstrasi gerakan senam tera  

IV. Metode 

Demonstrasi 

V. Media 

1. Kabel listrik rol 

2. Microphone 

3. Sound system 

4. Musik Pengiring Senam 

5. LCD dan Proyektor 

6. CD senam tera 

7. Stetoskop  

8. Sfigmomanometer 
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9. Thermometer  

VI. Pengorganisasian 

1. Pemateri: Instruktur senam (1 orang) 

2. Moderator (1 orang)  

3. Fasilitator (satu responden – satu fasilitator) 

 

VII. Job Description 

1. Pemateri: melatih gerakan senam tera  

2. Moderator  

1) Mengatur jalannya kegiatan 

2) Mengatur waktu pelaksanaan sesuai yang direncanakan 

3. Fasilitator 

1) Mendemonstrasikan gerakan senam tera 

2) Memotivasi responden kegiatan dalam mengikuti gerakan senam 

VIII. Pelaksanaan 

No. Tahap dan 

waktu 

Kegiatan Pendidikan Kegiatan Responden 

1. Persiapan 

5 menit 

Petugas melakukan persiapan Responden berkumpul di 

aula tempat acara 

berlangsung 

2. Pendahuluan 

10 menit 

Pembukaan: 

1. Moderator mengucapkan 

salam, memperkenalkan 

diri, dan menjelaskan 

rangkaian acara 

2. Menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari senam tera 

 

3. Pengecekan TTV oleh 

fasilitator 

 

1) Menjawab salam dan 

mendengarkan 

moderator 

 

2) Responden 

Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3) Mengikuti pemeriksaan 

3. Kegiatan inti 

47 menit 

1. Pelaksanaan Demonstrasi 

Gerakan Senam Tera 

1). Peregangan (5 menit) 

2). Persendian (7 menit) 

3). Pernapasan (35 menit) 

 

Keterangan: gerakan senam 

tera dipimpin oleh 

1. Responden menirukan 

gerakan senam tera 

(masing-masing 

responden akan 

didampingi oleh satu 

fasilitator) 
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instruktur senam dan akan 

dibantu dengan tampilan 

video gerakan senam tera 

menggunakan LCD 

proyektor agar 

memudahkan responden. 

4. Penutup 5 

menit 

Evaluasi: 

1. Moderator menanyakan 

bagaimana perasaan 

setelah mengikuti senam 

2. Moderator 

menginformasikan 

pertemuan berikutnya 

3. Mengucapkan salam 

penutup 

 

1. Responden 

menjawab 

pertanyaan 

moderator 

2. Responden 

mendengarkan 

 

3. Responden 

menjawab salam 

 

IX. Evaluasi 

1. Evaluasi struktur 

1) Kesiapan SAK 

2) Kesiapan peralatan 

3) Responden hadir ditempat yang sudah ditentukan 

4) Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dilakukan sebelum 

dan saat penyuluhan dilaksanakan 

2. Evaluasi proses 

1) Responden antusias terhadap senam tera yang dilakukan 

2) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SAK 

3) Tidak ada responden yang meninggalkan tempat saat kegiatan 

3. Evaluasi hasil 

1) Subjektif: tanyakan secara langsung pada responden bagaimana 

perasaan setelah melakukan senam tera. 

2) Objektif: penilaian tingkat kecemasan dengan GAI. 
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Lampiran 10 

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SENAM TERA 

Pengertian Senam tera merupakan olahraga pernapasan yang 

dipadu dengan olah gerak 

Indikasi Lansia dengan kecemasan ringan/sedang/berat 

Tujuan Menurunkan tingkat kecemasan 

Petugas Peneliti, instruktur senam, dan fasilitator 

Pengkajian Cek status kecemasan lansia 

Cek tanda-tanda vital lansia 

Persiapan lingkungan Lingkungan yang nyaman untuk melakukan senam 

tera 

Persiapan alat 1. Kabel listrik rol 

2. Microphone 

3. Sound system 

4. Musik Pengiring Senam 

5. LCD dan Proyektor 

6. CD senam tera 

7. Stetoskop  

8. Sfigmomanometer 

9. Thermometer 

Prosedur  1. Gerak peregangan 

1) Dorong tangan ke atas 

2) Dorong tangan ke kiri 

3) Dorong tangan ke kanan 

4) Dorong tangan ke depan 

5) Rentangkan ke samping 
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6) Angkat siku rapat 

7) Buka ke belakang 

8) Putar ke kiri 

9) Putar ke kanan 

10) Bungkuk lengan ke atas 

11) Lenturkan badan 

12) Tekuk lutut ke kiri 

13) Tekuk lutut ke kanan 

14) Lutut kiri ke depan 

15) Lutut kanan ke depan 

16) Putar pinggul ke kiri 

17) Tekuk lutut rapat 

2. Gerak persendian 

1) Menoleh ke kiri ke kanan 

2) Tundukan kepala 

3) Miringkan kepala 

4) Putar kepala 

5) Lengan ke depan 

6) Telapak tangan ke arah badan 

7) Telapak tangan kea rah depan 

8) Putar bahu ke depan 

9) Balik arah 

10) Busungkan badan 
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11) Telapak tangan ke bawah 

12) Rentangakan tangan 

13) Dorong tangan ke atas 

14) Putarkan pinggang 

15) Bermain piano 

16) Kaki kiri ke depan 

17) Kaki kiri ke belakang 

18) Angkat lutut 

19) Tumit ke depan 

20) Tumit ke samping 

21) Kaki ke belakang 

22) Tangan dilipat 

23) Bertepuk tangan 

24) Tumit diangkat 

25) Jalan ditempat 

3. Pernafasan 

1) Mengatur nafas 

2) Bangkit mengatur nafas 

3) Melapangkan dada 

4) Mengayun pelangi 

5) Membelah awan 

6) Mengayun lengan 

7) Mengayuh di danau 
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8) Mengangkat bola 

9) Memandang rembulan 

10) Mendorong telapak 

11) Membelai mega 

12) Meraup air 

13) Mendorong ombak 

14) Membentangkan sayap 

15) Menyulurkan tinju 

16) Terbang melayang 

17) Memutar roda 

18) Menepuk bola 

19) Menggosok telapak tangan 
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Lampiran 11 

KUISIONER  

Petunjuk pengisian: 

1. Jenis Kelamin : 

2. Usia  : 

Geriatric Anxiety Inventory (GAI) 

Jawablah pernyataan dibawah ini sesua dengan apa yang anda rasakan. 

Berilah tanda (√) pada kolom Setuju jika pernyataan sesuai dengan keadaan anda. 

Berilah tanda (√) pada kolom Tidak Setuju jika pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan keadaan anda. 

No Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

1 Saya merasa khawatir setiap waktu   

2 Saya merasa sulit untuk mengambil keputusan   

3 Saya sering merasa gugup   

4 Saya sering merasa sulit untuk bersantai   

5 Saya sering tidak dapat menikmati sesuatu karena 

khawatir 

  

6 Hal-hal kecil sangat mengganggu saya   

7 Saya sering merasa tegang   

8 Saya berpikir bahwa saya adalah seseorang yang mudah 

khawatir 

  

9 Saya tidak dapat menahan kekhawatiran, bahkan pada 

hal-hal sepele 

  

10 Saya sering merasa gelisah   

11 Pikiran saya sering membuat saya khawatir   

12 Saya merasa sakit perut karena kekhawatiran saya   

13 Saya berpikir bahwa saya adalah orang yang mudah 

gelisah 

  

14 Saya selalu merasa hal yang paling buruk akan terjadi   

15 Saya sering merasa gemetar   

16 Saya berpikir bahwa kekhawatiran mengganggu hidup 

saya 

  

17 Kekhawatiran sering menghampiri saya   

18 Saya terkadang merasa ada sesuatu yang mengganjal di 

perut saya 

  

19 Saya melewatkan suatu hal karena saya terlalu khawatir   

20 Saya sering merasa kesal   

 

Kode Responden 
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Lampiran 12 

SERTIFIKAT INSTRUKTUR SENAM 
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Lampiran 13 

TABULASI DATA PRE TEST DAN POST TEST 

TABULASI DATA ANSIETAS (PRE-TEST) 
No 

Respo

-nden 

Nomor Soal dan Skor yang Didapat Total 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 11 Berat  

2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 Berat  

3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11 Berat 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 13 Berat 

5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 Ringan 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Ringan 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5   Ringan  

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Ringan  

9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 Ringan 

10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 Sedang  

11 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 8 Sedang 

12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10 Sedang 

13 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 Sedang 

14 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 Sedang 

15 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 9 Sedang  

 

TABULASI DATA ANSIETAS (POST-TEST) 
No 

Respo

-nden 

Nomor Soal dan Skor yang Didapat Total 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Ringan  

2  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 Sedang 

3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 9 Sedang 

4 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10 Sedang 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   Ringan  

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Ringan 

10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 Ringan 

11 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Ringan 

12 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Ringan  

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Ringan  

14 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 Sedang 

15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 Ringan  
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Lampiran 14 

ANALISA DATA SPSS 

 
Frequencies 

 

 

Statistics 

 Pre Test Post Test 

N 
Valid 15 15 

Missing 0 0 

Mean 7,73 3,87 

Median 8,00 3,00 

Mode 5
a
 0

a
 

Std. Deviation 3,615 3,044 

Sum 116 58 

a. Multiple modes exist. The smallest value is 

shown 

 

 
Frequency Table 

 

 

Pre Test 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 6,7 6,7 6,7 

3 1 6,7 6,7 13,3 

4 1 6,7 6,7 20,0 

5 2 13,3 13,3 33,3 

6 1 6,7 6,7 40,0 

7 1 6,7 6,7 46,7 

8 2 13,3 13,3 60,0 

9 1 6,7 6,7 66,7 

10 1 6,7 6,7 73,3 

11 2 13,3 13,3 86,7 
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13 1 6,7 6,7 93,3 

14 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Post Test 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 3 20,0 20,0 20,0 

2 2 13,3 13,3 33,3 

3 3 20,0 20,0 53,3 

4 1 6,7 6,7 60,0 

5 2 13,3 13,3 73,3 

6 2 13,3 13,3 86,7 

9 1 6,7 6,7 93,3 

10 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Test - Pre Test 

Negative Ranks 15
a
 8,00 120,00 

Positive Ranks 0
b
 ,00 ,00 

Ties 0
c
   

Total 15   

a. Post Test < Pre Test 

b. Post Test > Pre Test 

c. Post Test = Pre Test 
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Test Statistics
a
 

 Post Test - Pre 

Test 

Z -3,424
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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