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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Kecemasan merupakan suatu konsep yang sukar untuk dipahami dalam 

kehidupan oleh karena dinilai rumit dan banyak menyangkutkan konsep daripada 

bukti nyata serta  didalamnya  tersangkut dinamika yang bervariasi. 

Kecemasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan 

yang disertai dengan tanda somatik dan gejala-gejalanya sering ketemukan tidak     

spesifik, seringkali merupakan suatu keadaan emosi yang normal, namun kecemasan 

dapat digolongkan patologis apabila tidak sesuai dengan proporsi ancaman 

sesungguhnya serta bersifat maladaptif, sedangkan  tanda-tanda yang muncul dapat 

berupa keluhan-keluhan  fisik seperti gemetar, nyeri kepala, mudah capai, nafas 

pendek atau dapat hyperventilasi, ketegangan otot dan dapat terjadi hiperaktivitas 

otonom dan keluhan psikologis berupa sulit berkonsentrasi, insomnia, perasaan takut 

berlebihan dan dapat menganggu aktivitas-aktivitas lain. 

Gangguan kecemasan dapat didiagnosis  apabila diketemukan  secara jelas 

terdapat perasaan cemas yang dialami secara subyektif dan gangguan kecemasan ini 

dapat  dibagi  menjadi enam kategori utama: antara lain fobia, gangguan panik, 

gangguan anxietas menyeluruh, gangguan  obsesif kompulsif, gangguan stress pasca 

trauma , dan gangguan stres akut  ( Davison 2010 ). Beberapa hal yang dapat 

memungkinkan untuk menjadi sumber dari kecemasan seseorang dapat dimulai dari 

hubungan dalam keluarga, hubungan sosial, masalah pendidikan maupun masalah 

kesehatan ( Kaplan, 1997 ). 
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Menurut Kusuma ( 1997 ) seseorang yang mengalami kecemasan yang tidak 

terkontrol, tidak terfokus pada obyek tertentu dan mengalami gangguan yang bersifat 

kompleks seseorang tersebut dapat dikategorikan menjadi Generalized Anxiety 

Disorder ( GAD ), Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) merupakan bagian dari 

bagian gangguan kecemasan, sedang gejala yang timbul sering ditandai dengan 

perasaan ketakutan yang disertai dengan tanda-tanda  somatik yang menunjukan 

terjadinya hiperaktivitas sistem saraf otonom. Lebih lanjut menurut  Davison ( 2010 ) 

individu yang sedang menderita Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) biasanya 

secara terus-menerus merasakan cemas, seringkali tentang hal-hal yang sekecil 

kecilnya ( sepele ). Penderita pada umumnya selalu memiliki kekhawatiran yang 

cendrung bersifat kronis, penderita sangat banyak menghabiskan  waktu untuk 

mengkhawatirkan  berbagai banyak hal dan menganggap kekhawatiran mereka 

sebagai sesuatu yang tidak dapat terkontrol, bentuk kekhawatiran yang paling sering 

dirasakan adalah mengenai permasalahan kesehatan sehari-hari, sering terlambat 

menghadiri pertemuan atau merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan 

dan ciri-ciri lain mencakup kesulitan untuk berkonsentrasi, sangat mudah lelah, 

ketidaksabaran, mudah tersinggung dan mudah mengalami ketegangan otot-otot.  

Menurut Wiramiharja ( 2007 ) Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) adalah 

suatu gangguan kecemasan yang dialami seseorang dengan ditandai perasaan 

khawatir terhadap berbagai hal dalam kehidupannya, kecemasan dan kekhawatiran 

yang eksesif, kesulitan dalam mengendalikan kekhawatiran, mudah lelah, sulit  

berkonsentrasi  dan  pikiran  menjadi kosong, mengalami gangguan tidur, mudah 

tersinggung dan keluhan fisik  yang lazin antara lain  jantung berdebar, sakit kepala, 

kepeningan dan mudah lelah. 
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 Menurut Davison ( 2010 ) Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) biasanya 

banyak di mulai pada pertengahan masa remaja, meskipun banyak orang yang 

menderita gangguan kecemasan menyeluruh menuturkan bahwa mereka mengalami 

masalah tersebut sepanjang kehidupannya dan berbagai  peristiwa penuh stress dalam 

hidupnya tampak cukup mempunyai peran terhadap terjadinya gangguan kecemasan 

secara menyeluruh. 

Menurut Nevid ( 2005 ) Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) adalah suatu 

gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan-perasaan cemas yang umum, 

merasa suatu keadaan yang buruk akan terjadi dan menimpa dirinya dan keadaan 

peningkatan keterangsangan tubuh, serta penderita Generalized Anxiety Disorder       

( GAD ) ditandai oleh perasaan cemas yang persisten yang tidak dipicu oleh suatu 

obyek, situasi atau aktivitas yang spesifik, tetapi lebih merupakan kecemasan yang 

mengambang. Ciri utama dari Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) adalah merasa 

cemas yang biasanya tidak beralasan yang jelas, karena orang dengan   Generalized 

Anxiety Disorder ( GAD ) adalah pencemas kronis. Penderita Generalized Anxiety 

Disorder ( GAD ) mereka sering kali mencemaskan secara berlebihan dari keadaan 

kehidupan mereka, seperti keadaan keuangan, kesejahteraan anak-anak dan 

hubungan sosial mereka. Gejala fisik yang terjadi pada penderita Generalized 

Anxiety Disorder ( GAD ) ditandai oleh ketegangan otot, agitasi mental, rawan 

mengalami keletihan, iritabilitas dan sulit tidur, ada kesulitan untuk memusatkan 

perhatian karena pikiran dengan cepat pindah dari satu krisis ke krisis yang lain, serta 

munculnya simtom-simtom peningkatan ketegangan, seperti sulit tidur, waspada 

berlebihan dan munculnya masalah-masalah psikofisiologis yang berhubungan 
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dengan stresor seperti sakit kepala, sesak nafas dan mengalami permasalahan di 

dalam gangguan kecemasan ( Kaplan, 1997). 

Menurut Wittchen & Hoyer, 2001 ( dalam Devison, 2010 ) angka kejadian  

Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) sepanjang hidup gangguan ini relatif cukup 

tinggi, gangguan ini terjadi pada  sekitar lima persen dari populasi umum dan di 

dalam pelayanan kesehatan primer ditemukan angka prevalensinya untuk gangguan 

kecemasan menyeluruh sebesar 7,9 % ( Maramis, 2009 ). Perkiraan lain angka 

prevalensi gangguan kecemasan  di masyarakat ( per 1000 orang ) adalah terdapat 

Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) sebesar 30 orang ( Narrow,et al.,2002 ) dan 

pendapat lain juga menyatakan bahwa di negara Amerika Serikat yang diteliti selama 

dalam waktu  enam bulan tipe-tipe gangguan kecemasan yang sering muncul adalah 

Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) dengan  angka perkiraan jumlah besarnya 

empat persen dari jumlah penduduk yang ada ( Wiramiharja, 2007 ). 

Menurut Kusuma ( 1997 ) meskipun tipe Generalized Anxiety Disorder          

( GAD ) bukan suatu penyakit yang mematikan akan tetapi merupakan problem 

kesehatan di masyarakat yang apabila tidak segera diatasi akan mengakibatkan 

masalah kesehatan yang serius, menjadi gangguan psikologis, dapat menganggu 

aktivitas sehari-hari serta dapat menurunkan produktivitas seseorang, sedang upaya 

untuk menurunkan tingkat kecemasan  pada penderita Generalized Anxiety Disorder 

( GAD ) dapat mengunakan tehnik relaksasi otot progresif yang hasilnya cukup 

memberikan hasil disamping dengan kombinansi pendekatan terapi lain seperti 

psikoterapi yang berorentasi pada tilikan, terapi kognitif, biofeedback.  Lebih lanjut 

menurut Stuart dan Sundeen ( 1995 ) Upaya menurunkan tingkat kecemasan pada 

penderita Generalized Anxiety Disorder ( GAD )  adalah dengan mengunakan latihan 
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relaksasi otot progresif, karena latihan relaksasi otot progresif  ini telah diketahui 

efektif  menurunkan kecemasan untuk perawatan dan pencegahan gangguan 

pernafasan, hiperventilasi nafas pendek, menurunkan ketegangan  dan perubahan 

kesadaran dan  latihan relaksasi yang terprogram setiap hari dapat memberikan efek 

pada respon psikologis terhadap stress dan juga akan tertolong jika kecemasan 

muncul kembali ( Azizah, 2010 ) 

Berdasarkan penelitian-penelitian Jacobson dan Wolpe menunjukan bahwa 

relaksasi otot progresif dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan, relaksasi otot 

progresif dapat digunakan sebagai ketrampilan coping yang aktif. Jika digunakan 

untuk mengajar individu kapan dan bagaimana menerapkan relaksasi otot progresif 

dibawah kondisi yang menimbulkan kecemasan, tehnik relaksasi otot progresif 

dibuktikan mampu membantu  mengatasi gangguan kecemasan ( Utami, 2002 ). 

Penelitian yang  dilakukan oleh Wahyuni ( 2006 ) menunjukkan bahwa ada pengaruh 

dari proses relaksasi otot progresif untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia. 

Selain itu penelitian oleh Chen ( dalam Azizah, 2009 ) yang menyatakan bahwa 

tehnik relaksasi otot progresif mampu menurunkan tingkat kecemasan pada penderita  

schizophrenia. Hal lain juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rasid   

( dalam Azizah 2009 ) bahwa tehnik relaksasi otot progresif mampu menghasilkan 

efek penurunan tingkat kecemasan pada murid-murid  sekolah menengah atas yang 

mengalami kecemasan dalam belajarnya. Selain itu banyak penelitian lain yang 

menyatakan  bahwa tehnik relaksasi otot progresif dapat menurunkan  dan mampu 

mengatasi kecemasan seseorang yang mengalami ketegangan otot-otot                        

( Shaleudin, 2010 ). Menurut Suewondo ( 2009 ) perasaan cemas secara subyektif 

dapat dikurangi atau dihilangkan dengan sugesti baik secara langsung maupun tidak 
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langsung, menghapus atau menghilangkan komponen otonomik dengan berbagai 

macam cara, salah satunya  latihan relaksasi otot progresif dan latihan relaksasi otot 

progresif yang dipakai dengan mengunakan  otot-otot tubuh yang utama dengan 

jumlah sembilan. Sedangkan menurut Miltenbelger ( 2004 ) untuk mengatasi 

Generalized Anxiety Disorder ( GAD )  dapat dilakukan dengan relaksasi otot 

progresif dengan mengunakan otot-otot tubuh yang utama dengan jumlah 14.  

Pada penelitian sebelumnya pemberian terapi relaksasi otot progresif pada 

penderita Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) dengan mengunakan kumpulan otot 

utama berjumlah 14, sedang penelitian yang akan dilakukan mengunakan kumpulan  

otot utama berjumlah sembilan, hal ini yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya, dengan berkurangnya jumlah otot maka waktu yang dipergunakan 

untuk melakukan latihan relaksasi otot progresif lebih pendek, adapun yang 

mendasari pengurangan jumlah 14 menjadi sembilan otot karena otot bokong, otot 

perut, otot kedua tungkai bagian atas, otot tungkai bagian bawah kanan dan kiri 

tergolong otot non jurusan serabut, tetapi merupakan otot-otot yang berkedudukan 

yaitu otot bokong sebagai pelindung tulang sakrum dan tulang koksigeus, otot perut 

sebagai pelindung organ viseral tubuh, kedua otot tungkai bagian atas serta otot 

tungkai bagian bawah kanan dan kiri berfungsi mengerakan persendian, sehingga 

kelima otot  tersebut tidak terkena dampak secara langsung berupa ketegangan 

apabila seseorang mengalami suatu kecemasan ( Pearce, 2009 ). 

Berdasarkan penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa terapi relaksasi 

otot progresif  sangat membantu  untuk mengatasi penderita yang mengalami 

gangguan kecemasan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui keefektifan 

tehnik relaksasi otot progresif pada penderita Generalized Anxiety Disorder ( GAD ). 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti  merumuskan permasalahan 

yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah,  apakah terapi relaksasi otot 

progresif dapat menurunkan tingkat kecemasan pada penderita yang mengalami  

Generalized Anxiety Disorder ( GAD ) ?. 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dalam penelitian adalah mengetahui apakah terapi relaksasi otot 

progresif dapat mengurangi tingkat kecemasan pada penderita yang mengalami 

Generalized Anxiety Disorder ( GAD ). 

 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi secara  ilmiah di bidang keilmuan terutama dalam ilmu psikologi.  

2. Manfaat Praktis. 

       a. Bagi Peneliti ( Terapis ). 

Dapat mengasah dan menambah kemampuan untuk menambah keilmuan 

yang diperoleh selama ini. 

       b.  Profesional Psikologi. 

Sebagai pedoman untuk praktisi/memberikan pelayanan kepada klien  

       c.  Untuk Instansi ( Tempat penelitian ). 

 Sebagai  dasar  untuk   melakukan   terapi  relaksasi  otot  progresif  pada  

            penderita Generalized  Anxiety Disorder  ( GAD ).   


