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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam 

kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya 

dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai dari sejak permulan hidup, Menjadi 

tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah menjadi tiga tahap 

kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis 

maupun psikologis, Manusia secara lambat dan progesif akan kehilangan daya tahan 

terhadap infeksi dan akan menempuh semakin banyak distorsi meteoritic dan 

structural yang disebut dengan penyakit degeneratif seperti., hipertensi, arteriosclerosis, 

diabetes melitus, dan kanker (Nugroho, 2008). 

Menurut survey yang dilakukan oleh Word Health Organization (WHO) pada 

tahun 2000, jumlah penduduk dunia yang menderita hipertensi untuk pria sekitar 

26,6% dan wanita sekitar 26,1% dan diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya akan 

meningkat menjadi 29,2%. Hasil penelitian Riskesdas (2007), menyebutkan bahwa 

prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia berdasarkan kasus minum obat atau 

terdiagnosis oleh tenaga kesehatan yakni sebesar 65,2% pada lansia (usia 55 tahun 

keatas) lebih besar dibandingkan pada usia orang dewasa (usia <55 tahun) sebesar 

22,7%. Angka prevalensi hipertensi pada lansia sebesar 33,94%,  Data Riset 

Kesehatan Dasar (2007) menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia tertinggi 

terjadi di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 39,6% dan terendah di Papua Barat 

sebesar 20,1%. Sementara itu, angka kejadian hipertensi di Bali yaitu 29,1% dan 

tercatat sebesar 30,8% terdapat kasus hipertensi di daerah perkotaan, Hipertensi 
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merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yakni 

mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia (Depkes RI, 

2010).  

Bersamaan dengan tingkat pertumbuhan lansia yang begitu pesat, faktor 

kehidupan sosial yang membaik, mendapatkan hidup sehat dan pola makan yang 

sehat, juga ada rasa kebahagiaan dan kedamaian bersama dalam keluarga, menjadi hal 

dominan yang menyebabkan lansia berumur panjang. Saat ini total jumlah lansia 

8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, tetapi dalam study terlihat sudah mendekati 

angka 10%, angka 10% ini terbagi untuk lanjut usia yang  potensial dan Ianjut usia 

tidak potensial, Lanjut usia potensial adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan 

dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan Jasa. Sedangkan lanjut usia 

tidak potensial adalah  yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain. Lansia yang masih potensial sekitar 15% dari 2,5 

juta lansia yang perlu diberi perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat, 

sementara lansia yang berada dalam kemiskinan dan terlantar tidak ada yang 

mengurus, perlu  perlindungan dan jaminan dan  Kementrian Sosial. Namun, 

tanggung jawab ini juga harus ditopang oleh dinas sosial setempat, masyarakat, 

organisasi sosial, dunia usaha dan keluarga tentunya (Kemensos, 2015). 

Penduduk dunia akan mengalami proses penuaan setiap detik ke detik. Hasil 

Sensus Penduduk tahun 2010, Indonesia saat ini termasuk ke dalam lima besar negara 

dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia yakni 18,1 juta jiwa atau 9,6% 

dari jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi Bappenas, jumlah penduduk lansia 60 

tahun atau lebih diperkirakan akan meningkat dari 18,1 juta (2010) menjadi 29,1 juta 

(2020) dan 36 juta (2025). Seiring meningkatnya jumlah lanjut usia, tentunya akan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

diikuti dengan meningkatnya permasalahan kesehatan pada lanjut usia, salah satunya 

adalah masalah menopause/andropause (Depkes RI,2012) 

 Menurut Fatmah (2010) populasi penuaan di Indonesia mulai muncul 

sebagai gambaran demografi pergeseran penduduk ke usia lanjut dari sekitar 6% 

selama periode 1950-1990, kini melampui 8%, dan diprediksi meningkat tajam 

menjadi 13% pada tahun 2025, dan menjadi 25% di tahun 2050. Ini berarti pada 

tahun 2025, 1 dari 4 penduduk Indonesia dapat dikelompokan sebagai orang berusia 

lanjut dibandingkan 1dari 12 penduduk Indonesia saat ini. 

Bertambahnya usia biasanya disertai dengan timbulnya penyakit dan 

berkurangnya peranan sosial serta munculnya tanda-tanda penuaan yang dapat 

menimbulkan depresi yang berakibat pada timbulnya berbagai penyakit, diantaranya 

adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada kebanyakan lansia biasanya sering 

menderita penyaki tekanan darah tinggi (Vina & Fitrah 2010). Tekanan darah tinggi 

(hipertensi) adalah kondisi dimana peningkatan tekanan darah secara kronis dalam 

jangka waktu yang lama. Penderita dikatakan mempunyai tekanan darah tinggi apabila 

tekanan darah melebihi 140/90 mmHg. Pada umumnya, setiap denyut jantung 

menandakan bahwa darah dipompa keluar dari jantung ke dalam pembuluh darah, 

yang membawa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah di dapatkan di dalam arteri 

dari setiap denyut jantung (Adib, 2011).  

Tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol secara baik dan rutin akan menye 

babkan gangguan pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah (Vina & Fitrah, 2010). 

Kenaikan tekanan darah yang insidentil atau bersifat sementara mungkin saja tidak 

berarti. Tetapi setiap tekanan darah yang tinggi dan berkelanjutan harus ditangani 

dengan segera, sebab jenis tekanan darah semacam ini dapat menimbulkan kerusakan 

pada ginjal, empedu, dan retina pada mata. Hipertensi, khususnyabila disertai dengan 
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pengerasan pembuluh-pembuluh nadi, dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh 

nadi di otak atau di jantung anda. Hal ini dapat penyebabkan penderita bisa 

mengalami kematian (Dielh, 2004). 

 Sebagai pengobatan terapi modalitas dapat digunakan dalam penelitian ini, 

salah satunya adalah terapi modalitas yang merupakan metode pemberian terapi yang 

menggunakan kemampuan fisik atau elektrik. Terapi modalitas  bertujuan untuk 

membantu proses penyembuhan dan mengurangi keluhan yang di alami oleh klien 

(Lundy & Jenes, 2009). Terapi tari dan gerak (dance and movement therapy-DMT) 

merupakan psikoterapeutik dengan menggunakan tarian dan gerakan dimana setiap 

orang dapat ikut serta secara kreatif dalam proses untuk memajukan integrasi 

emosional, kognitif, fisik, dan social. Prinsip dari terapi tari dan gerak bahwa bentuk 

reflek gerak seseorang berasal dari pikiran dan perasaan. Terapi ini diberikan bagi 

individu dan kelompok terapi dalam konteks kesehatan, pendidikan, social, dan 

dalam latihan pribadi. Terapi tari dan gerak tidak hanya mengajarkan kemampuan 

menari atau latihan tari. Terapi tari dan gerak mempunyai dua asumsi pokok yaitu 

bagaimana klien dapat mengontrol diri dan mengekspresikan perasaan serta 

merupakan pendekatan holistis yang penting bagi tubuh, proses berpikir, dan bekerja 

mengacu pada integritas diri. Manfaat dari dance and movement therapy adalah 

meningkatkan kesadaran diri, harga diri, dan itinimi personal selain itu juga 

bermanfaat untuk memulai perubahan fisik, emosional, dan kognitif. Indikasi terapi 

ini salah satunya adalah individu dengan sakit mental atau fisik (Setyoadi & 

Kushariyadi, 2011). 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Panti Jompo Griya Kasih 

Siloam Sigura-Gura Malang pada bulan Febuary 2016, data yang peneliti dapat dari 

ibu Paulin yang sekaligus menjadi pengurus panti disana. Beliau mengatakan bahwa 
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terdapat lansia yang dimana total keseluruhan 23 orang yang semuanya berjenis 

kelamin perempuan. Di panti jompo tersebut ada beberapa lansia yang berada di 

kursi roda karena kesulitan berjalan dan tidak bisa melakukan aktifitas yang berlebih. 

Selain itu juga peneliti berbincang-bincang sama beberapa tenaga pembantu panti 

yang membantu peneliti memperkenalkan diri dari satu kamar ke kamar lainnya 

kepada lansia disana. Selain depresi yang menjadi faktor resiko hipertensi, usia juga 

sangat mempengaruhi sehingga hampir semua lansia disana mengalami hipertensi. 

Sehingga peneliti mengadakan penelitian disana untuk mengetahui potensi hipertensi 

pada lansia. Karena sebelumnya belum pernah diadakan Dance Movement Therapy 

disana ataupun yang berhubungan dengan tari gerak dan tari. 

Berdasarkan studi pendahuluan  yang dilakukan oleh peneliti di atas maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Efektifitas Dance Movement Therapy 

Untuk Menurunkan Hipertensi Pada Lansia di Panti Jompo Griya Kasih Siloam 

Sigura-Gura di Malang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasakan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan 

rumusan masalah, yaitu adalah “Efektifitas Dance Movement Therapy Untuk 

Menurunkan Hipertensi Pada Lansia di Panti Jompo Griya Kasih Siloam Sigura-Gura 

di Malang”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Dance Movement Therapy Untuk 

Menurunkan Hipertensi Pada Lansia di Panti Jompo Griya Asih Siloam Sigura-Gura 

di Malang. 
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1.3.2  Tujuan Khusus  

 1.  Menganalisa tekanan darah pada lansia sebelum Dilakukan Dance Movement 

Therapy di Panti Jompo Griya Asih Siloam di Malang. 

        2. Menganalisa tekanan darah pada lansia setelah dilakukan Dance Movement 

Therapy.   

 3. Menganalisa Efektifitas Dance Movement Therapy untuk Menurunkan 

Hipertensi pada Lansia di Panti Jompo Griya Kasih Siloam Sigura-Gura di 

Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang 

hendak dicapai maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini berguna bagi 

perkembangan ilmu kesehatan khususnya pada bidang keperawatan komunitas 

masyarakat (Public Health) dalam meningkatkan peran tenaga kesehatan 

komunitas/masyarakat untuk menangani pasien hipertensi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada peneliti tentang Efektifitas Dance Movement Untuk Menurunkan Hipertensi 

Pada Lansia Di Panti Jompo Griya Kasih Siloam Sigura-Gura di Malang dan 

bermanfaat untuk menambah pengalaman peneliti dalam menangani pasien penderita 

hipertensi. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti lain 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah memberi kontribusi dalam 

pengetahuan dan informasi dalam melakukan upaya prmotif dam preventif serta 
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sebagai bahan rujukan agar dapat meneliti lebih lanjut khususnya tentang Efektifitas 

Dance Movement Therapy Untuk Menurunkan Hipertensi Pada Lansia 

 

1.4.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan kajian dan diskusi 

dalam bidang mata kuliah keperawatan komunitas, sehinggah diperoleh pelaksanaan 

yang efisien dengan hasil yang maksimal dan dapat digunakan untuk mengetahui 

Efektifitas Dance Movement Therapy Untuk Menurunkan Hipertensi Pada Lansia di Panti 

Jompo Griya Kasih Siloam Sigura-Gura di Malang 

1.5  Keaslihan Penelitian  

1. Menurut Hye-Jin Lee, Ph.D, Seung-Ho Jang, M.D, Sang-Yeol Lee, 

M.D.,Ph.D, Kyu-Sic Hwang, M.a dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivenes Of 

Dance/Movement Therapy On Affect And Psychotic Symptoms In Patients With Schizophrenia” 

(2015). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penderita skizofrenia disarankan 

menggunakan terapi tari/bergerak (DMT) dan meneliti efek dari DMT pada pasien 

skizofrenia. Kelompok DMT (n=18) menerima baik DMT dan perawatan medis 

selama 12 minggu, dan kelompok control (n=20) hanya menerima perawatan medis. 

Kelompok DMT tidak dapat menurunkan signifikan dari kemarahan dan depresi 

dibandingkan kelompok control setelah pengobatan menunjukan peningkatan yang 

signifikan dari control kemarahan dibandingkan dengan kelompok control setelah 

pengobatan. Untuk gejala psikotik kelompok DMT menunjukan penurunan yang 

signifikan dari gejala psikotik negative dibandingkan dengan kelompok control 

setelah pengobatan. Oleh karena itu DMT disajikan sebagai program pengobatan 

yang dapat mengurangi dampak negative  dengan control marah, dan meningkatkan 

gejala psikotik negative. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada 

responden, yang dimana penelitian ini mengambil responden yang mengalami 

gangguan kejiwaan atau skizofrenia, dan perlakuan yang diberikan pada penelitian ini 

adalah dance movement therapy dan perawatan langsung dari tim medis dengan obat-

obatan, sedangkan pada penelitian saya semua perlakuan yang diberikan adalah 

dengan menggunakan terapi non medis. 

2. Sedangkan menurut Sabine Koch, Ph.D, Teresa Kunz, M.Sc, Sissy Lykou, 

M.A, Robyn Cruz, Ph.D dalam penelitian tentang “Effects Of Dance Movement Therapy 

And Dance On Health-Related Psychological Outcomes” (2015). menyebutkan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi saat ini mengenai efektifitas DMT dari 

23 sample, pada variabel kualitas hidup, gambar tubuh, keejahteraan, dan hasil klinis, 

dengan sub-analysis depresi. Hasil menyarankan agar DMT memang efektif untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan dapat menurunkan gejala klinis seperti depresi daan 

kecemasan. Efek posotif di temukan dalam peningkatan kesejahteraan subjektif, 

suasana hati.  

Pada penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang saya 

lakukan, disini peneliti menggunakan terapi tari dan gerak untuk menurunkan depresi, 

tetapi persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menggunakan terapi non medis yang diantanya menggunakan terapi non medis terapi 

tari dang era atau dance movement therapy untuk memberi perlakuan kepada responden. 

 3.  Marko Punkanen, PhD, Suvi Saarikallio, PhD, Geoff Luck, PhD dalam 

penelitiannya “Short-Term Group Form Dance/Movement Therapy In The Treatment Of 

Depression: A Pilot Study” (2014).penelitian ini menyajikan sebuah study yang  meneliti 

dengan menggunakan tubuh dan intervensi terapi berbasis dance movement therapy 

(DMT) dalam pengobatan depresi. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah kelompok 
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jangka pendek intervensi DMT bisa mengurangi gejala depresi dan kecemasan. 

Peserta dalam penelitian ini adalah peserta tertekan (N=21, berusia 18-60 tahun) 

menerima 20 sesi grup DMT, dan pengukuran, termasuk kuisioner psikometrik, 

diambil sebelum dan sesudah. Setelah dilakukan terapi, kelompok intervensi DMT 

memiliki efek positif pada pasien dengan depresi, sedangkan penelitian lanjut dengan 

menggunakan kelompok kontrol, tidak lanjut pengukuran dan ukuran sampel yang 

lebih besar diperlukan untuk memperoleh lebih banyak bukti yang mendukung 

tentang efektivitas model intervensi yang sudah dijelaskan. 

 Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil sampel tingkat depresi 

pada pembelajaran pilot. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

sama-sama menggunakan terapi tari dan gerak, sedangkan perbedaan terletak pada 

focus penelitianyang dimana penelitian ini lebih focus pada depresi dikalangan pilot 

yang berkerja menuntut konsentrasi tinggi dan tingkat emosional yang tinggi pula. 

 4.  Penelitian oleh Joel Nataniel Richard Joseph (2012) yang berjudul 

“efektifitas dance movement therapy terhadap penurunan tingkat stress mahasiswa 

matrikulasi penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran universitas Sumatra 

utara”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 61 responden skor rata-rata 

depression, anciety and stress scale (DASS 21) sebelum terapi adalah 19,18 dan skor rata-

rata setelah terapi adalah 16,95. Dri hasil penelitian ini ditemukan adanya pengaruh 

Dance Movement Therapy dengan penurunan tingkat stress yang ditunjukan dengan nilai 

р=0,017 (p,0,05). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan 

terletak pada variabelnya, disini peneliti berfokus pada tingkat stress pada mahasiswa 

baru sebagai pusat penelitiannya.  

 5.  Penelitian Titi Iman Sari (2014) yang berjudul “Tingkat Penurunan 

Depresi Melalui Traditional Dance Movement Therapy Pada Lansia Di UPT Pelayanan 
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Sosial Lanjut Usia Blitar Di Tulungagung”, dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

dari 19 orang responden. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, 

analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon. Dari hasil penelitian 

ini ditemukan ada tingkat penurunan depresi melaluitraditional dance movement therapy 

(DMT) pada lansia di UPT pelayanan social lanjut usia blitar di tulungagung yang 

ditunjukan dengan p=0,000 (P<α). 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu pada 

penelitian ini berfokus untuk menurunkan tingkat depresi, sedangkat pada penelitian 

yang saya lakukan adalah utuk menurunkan tingkat hipertesi, kedua penelitian ini 

sama-sama menggunakan dance movement therapy untuk memberikan perlakuan 

pada responden yang dimana responden yang diambil adalah para lansia. 


