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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lansia 

2.1.1 Lanjut Usia 

 Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun ke 

atas (UU No.13 tahun 1998). Sedangkan menurut WHO lanjut usia meliputi: 1) usia 

pertengahan (Middle Age), yaitu kelompok dengan rentang usia 45-59 tahun,2) usia 

lanjut (Elderly), yaitu kelompok dengan rentang usia antara 60-70 tahun,3) lanjut usia 

tua (Old), yaitu kelompok dengan rentang usia antara 75-90 tahun,4) usia sangat tua 

(Very Old) kelompok dengan rentang usia 90 tahun ke atas (Setyoadi & Kusharyadi, 

2010). 

 Menurut UU kesehatan No.23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1 (Fatimah, 2010), 

merumuskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang  karena usianya mengalami 

perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan memberikan 

pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, 

kesehatan usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara 

dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan 

kemampuan sehinnga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (Fatimah, 

2010). 

 Dari  kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah 

seseorang yang sudah berusia 65 tahun ke atas dan juga yang telah mengalami 

perubahan-perubahan yang meliputi perubahan fisik, biologis, kejiwaan, dan sosial 

yang mengakibatkan penurunan fungsi-fungsi pada anggota tubuh. 
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2.1.2 Batasan Lanjut Usia 

 Usia yang dijadikan patokan untuk lanjut usia berbeda-beda, beberapa 

pendapat para ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut : 

1. Menurut WHO dalam Fatmah (2010), lansia dikelompokan menjadi 4 

kelompok yaitu : 

a. Usia pertengahan (middle age) : usia 45-59 tahun 

b. Lansia (elderly)      : usia 60-74 tahun 

c. Lansia tua (Old)      : usia 75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (Very Old)      : usia diatas 90 tahun  

2. Menurut Departemen RI (2006) memberikan batasan lansia sebagai 

berikut: 

a. Virilitas (Prasenium) : masa persiapan usia lanjut yang menampakan 

kematangan jiwa (usia 55-59 tahun). 

b. Usia lanjut dini (Senescen) : kelompok yang mulai memasuki masa 

usia lanjut dini (60-64 tahun). 

c. Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit 

degeneratif : usia diatas 65 tahun (Fatmah, 2010). 

3. Menurut Jos Masdani (dalam Kushariyadi, 2010) psikolog dari Universitas 

Indonesia, kedewasaan dibagi empat bagian: 

a. Fase Iuventus (usia 25-40 tahun). 

b. Fase verilitas (usia 40-50 tahun). 

c. Fase Prasenium (usia 55-65tahun). 

d. Fase senium (usia 65 tahun hingga tutup usia). 
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4. Menurut Hurlock (1979, dalam Kushariyadi, 2010), perbedan lanjut usia 

ada dua tahap : 

a. Early old age (usia 60-70 tahun). 

b. Advanced old age (usia>70 tahun). 

5. Menurut Burnsie (1979, dalam Kushariyadi, 2010), ada empat tahap lanjut 

usia yaitu : 

a. Young old (usia 60-69 tahun). 

b. Middle age old (usia 70-79 tahun). 

c. Old-old (usia 80-89 tahun). 

d. Very old-old (usia>90 tahun). 

2.1.3 Proses Menua 

 Proses menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara 

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan 

mempertahankan fungsi normalnya sehinga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita. Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh 

akan mengalami berbagai masalah kesehatan yang biasa disebut sebagai penyakit 

degeneratif (Maryam, et al, 2008) 

 Berdasarkan pernyataan ini, lanjut usia dianggap sebagai penyakit. Hal ini 

tidak benar, karena Gerontology berpendapat bahwa usia lanjut bukanlah suatu 

penyakit, melainkan suatu masa atau tahapan hidup manusia, yaitu; bayi, kanak-kanak, 

dewasa, tua, dan lanjut usia (Nugroho, 2010).  

2.1.4 Teori Proses Menua 

Pada hakekatnya menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang 

telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, masa dewasa dan masa tua. 
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Menurut Potter & Perry (2005) proses menua dibagi menjadi beberapa teori sebagai 

berikut: 

1. Teori Biologis 

a. Teori Radikal Bebas 

Teori ini menyatakan bahwa penuaan disebabkan akumulasi kerusakan 

ireversibel akibat senyawa pengoksidan. Radikal bebas adalah produk 

metabolisme selular yang merusakan bagian molekul yang sangat reaktif. 

Molekul ini mempunyai muatan ekstraseluler kuat yang kuat yang dapat 

menciptakan reaksi dengan protein, mengubah bentuk bentuk dan sifatnya; 

molekul ini juga dapat bereaksi dengan lipid yang berada dalam membrane sel, 

mempengaruhi permeabilitasnya, atau dapat berikatan dengan organel sel 

lainnya. Proses metabolisme oksigen diperkirakan menjadi sumber radikal bebas 

terbesar. Secara spesifik, oksidasi lemak, protein dan karbohidrat dalam tubuh 

menyebabkan formasi radikal bebas. Polutan lingkungan merupakan sumber 

eksternal radikal bebas (Christiansen Dan Crzybowsky, 1993 dalam Potter & 

Perry, 2005). 

b. Teori Cross Link 

Teori cross link dan jaringan ikat menyatakan bahwa molekul kolagen dan 

elastin, komponen jaringan ikat, membentuk senyawa yang lama meningkatkan 

rigiditas sel, cross-linkage diperkirakan akibat reaksi kimia yang menimbulkan 

senyawa antara molekul-molekul yang normalnya terpisah. Kulit yang menua 

merupakan contoh cross-linkage elastin. Contoh cross-linkage jaringan ikat terkait 

usia meliputi penurunan kekuatan rentang dinding arteri, tanggalnya gigi, dan 

tendon kering dan berserat ( Ebersole dan Hess, 1994 dalam Potter & Perry, 

2005). 
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c. Teori Imunologios 

teori ini menggambarkan suatu kemunduran dalam sistem imun yang 

berhubungan dengan penuaan. Ketika orang bertambah tua, pertahanan mereka 

terhadap organisme asing yang mengalami penuruanan, sehingga mereka lebih 

rentan untuk menderita berbagai penyakit seperti kanker dan infeksi. Seiring 

dengan berkurangnnya fungsi sitem imun, terjadilah peningkatan dalam respon 

autoimun tubuh. Ketika orang mengalami penuaan  mereka mungkin mengalami 

penyakit autoimun yaitu penyakit dimana sistem kekebalan tubuh salah 

mengidentifikasi benda asing, dimana sel, jaringan atau organ tubuh manusia 

justru dianggap sebagai benda asing sehingga dirusak oleh antibody, seperti 

Atritis Rematoid (Potter & Perry, 2005). 

d. Teori Wear and Tear 

Teori ini mengatakan bahwa manusia di ibaratkan seperti mesin, sehingga 

perlu adanya perawatan, dan penuaan merupakan hasil dari penggunaan (Potter 

& Perry, 2005). 

e. Teori Riwayat Lingkungan 

Menurut teori ini faktor-faktor didalam lingkungan misalnya karsinogen 

dari industri, cahaya matahari, trauma dan infeksi dapat membawa perubahan 

dalam proses penuaan, dampak dari lingkungan lebih merrupakan dampak 

sekunder dan bukan merupakan faktor utama dalam penuaan (Potter & Perry, 

2005). 

2. Teori Sosial 

a. teori pembebasan 

Menurut Potter & Perry (2005) salah satu teori sosial yang berkenaan 

dengan proses penuaan adalah teori pembebasan (Disengagement Theory). Teori 
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tersebut menerangkan bahwa dengan berubahnya usia seseorang secara 

berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya atau 

menggambarkan proses penarikan diri. Keadaan ini mengakibatkan interaksi 

sosial lansia menurun, baik secara kualitatif maupun kuantitasnya sehingga sering 

terjadi kehilangan ganda yaitu: 

1. Kehilangan peran 

2. Hambatan kontrol social 

3. Berkurangnya komitmen 

b. Teori Aktifitas  

Lawan langsung dari teori pembebasan (Disengagement Teory) adalah teori 

aktifitas penuaan, yang berpendapat bahwa jalan menuju penuan yang sukses 

adalah dengan cara tetap aktif dan ikut banyak dalam kegitan sosial. Havighurst 

yang pertama kali menulis tentang pentingnya tetap aktif secara sosial sebagai 

alat untuk penyesuaian diri yang sehat untuk lansia pada tahun 1952. Sejak saat 

itu, berbagai penelitian telah memvasilidasi hubungan positif antara 

mempertahankan interaksi yang penuh arti dengan orang lain dan kesejahteraan 

fisik dan mental orang tersebut. 

 Kesempatan untuk turut berperan dengan cara yang penuh arti bagi 

kehidupan seseorang yang penting bagi dirinya sendiri adalah suatu komponen 

kesejahteraan yang penting bagi lansia. Penelitian menunjukan bahwa hilangnya 

fungsi peran pada lansia secara negatif mempengaruhi kepuasan hidup. Selain 

itu, penelitian terbaru menunjukan pentingnya aktivitas mental dan fisik yang 

berkesinambugan untuk mencegah kehilangan atau pemeliharaan kesehatan 

sepanjang masa kehidupan manusia (Potter & Perry, 2005). 
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c. Teori Kesinambungan 

Sementara itu Potter & Perry (2005) menyebutkan bahwa teori ini 

mengemukakan adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia. Dengan 

demikian pengalaman hidup seseorang pada suatu saat merupakan gambarannya 

kelak pada saat ini menjadi lansia. 

Pokok-pokok dari teori kesinambungan adalah: 

1. lansia tak disarankan untuk melepaskan peran atau harus aktif dalam proses 

penuaan, akan tetapi didasarkan pada pengalamannya dimasa lalu, dipilih 

peran apa yang harus dipertahankan atau dihilangkan. 

2. Peran lansia yang hilang tak perlu diganti. 

3. Lansia dimungkinkan untuk memilih berbagai cara adaptasi. 

3. Teori Psikologis 

a. Hirarki Maslow 

 Motivasi manusia dapat dilihat dari hirarki kebutuhan pada titik krisis 

pertumbuhan dan perkembangan pada semua manusia. Individu dapat dilihat 

pada partisipasi aktif dalam hidup sampai aktualisasi diri (Potter & Perry, 2005). 

b. Jung’s Teory of Individualisme 

Perkembangan dilihat sampai dewasa dengan realisasi tujuan 

perkembangan kepribadian. Pada beberapa individu akan mentranformasikan 

kepada hal-hal optimal (Potter & Perry, 2005). 

c. Selective Optimalization with Compensation 

Kemampuan fisik dikurangi oleh umur. Individu dengan berhasil pada 

usiannya akan mengkonsumsi kekurangan dengan seleksi, optimasi dan 

kompensasi (Potter & Perry, 2005). 
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d. Erikson’s Eight Stage of Life 

Setiap orang mengalami tahap perkembangan selama hidupnya. Pada 

beberapa tahap akan krisis tujuan yang mengintegrasikan kematangan fisik 

dengan keinginan psikologinya. Pada beberapa tahap orang berhasil mengatasi 

krisis tersebut. Keberhasilan tersebut akan membantu perkembangan pada tahap 

selanjutnya. Individu ingin selalu memperoleh peluang untuk bekerja kembali 

sesuai perasaanya untuk mencapai kesuksesannya (Potter & Perry, 2005). 

2.1.5 Tugas Perkembangan Lansia 

 Menurut Potter & Perry (2005) tugas perkembangan muncul dari banyak 

sumber. Tugas-tugas tersebut muncul dari kematangan fisik, tekanan budaya dari 

masyarakat, dan nilai serta aspirasi pribadi. Tugas perkembangan utama pada lansia 

adalah mengklarifikasi, memperdalam, dan menemukan fungsi seseorang yang sudah 

diperoleh dari proses belajar dan beradaptasi seumur hidup. Ahli teori perkembangan 

menyakini  bahwa sangatlah penting bagi lansia untuk terus tumbuh, berkembang, 

dan mengubah diri mereka jika ingin mempertahankan dan ingin meningkatkan 

kesehatan. 

1. Menurut Erickson dalam Potter & Perry (2005) 

Menurut Erickson, kesiapan lansia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri 

terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang 

pada tahap sebelumnya. Apabila seseorang pada tahap tumbuh kembang sebelumnya 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan baik serta membina hubungan 

yang serasi dengan orang-orang disekitarnya, maka pada usia lanjut ia akan tetap 

melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan pada tahap perkembangan sebelumnya 

seperti olahraga, mengembangkan hobi bercocok tanam dan lain-lain. 

Adapun tugas perkembangan lansia adalah sebagai berikut : 
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a. Mempersiapkan diri untuk kondisi yang menurun. 

b. Mempersiapkan diri untuk pensiun. 

c. Membentuk hubungan baik dengan orang seusianya. 

d. Mempersiapkan kehidupan baru. 

e. Melakukan penyesuaian terhadap kehidupan social atau masyarakat secara 

santai. 

f. Mempersiapkan diri untuk kematiannya dan kematian pasangan. 

2. Menurut Peck dalam Potter & Perry (2005) 

Peck mengkonseptualisasi tiga tugas yang berisi pengaruh dari hasil konflik antara 

perbedaan integritas dan keputusasaan. 

a. Perbedaan ego versus preokupasi peran kerja 

Tugas ini membutuhkan pergeseran sistem nilai seseorang yang 

memungkinkan lansia untuk mengevaluasi ulang dan mendefinisikan kembali 

pekerjaan mereka. Penilaian ulang ini mengarahkan lansia untuk mengganti 

peran yang sudah hilang dan aktivitas baru. Selanjutnya, lansia mampu 

menemukan cara-cara baru memandang diri mereka sendiri sebagai orang 

yang berguna selain peran orang tua dan okupasi. 

b. Body Transendens versus preokupasi tubuh 

Sebagaian besar lansia mengalami beberapa penurunan fisik. Untuk 

beberapa orang, kesenangan dan kenyamanan berarti kesejahteraan fisik. 

Orang-orang tersebut mungkin mengalami kesulitan terbesar dan 

mengabaikan status fisik mereka. Peck mengemukakan bahwa dalam sistem 

nilai mereka, sumber-sumber kesenangan sosial, mental dan rasa 

menghormati diri sendiri dapat mengabaikan kenyamanan fisik semata. 
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c. Transendensi ego versus preokupasi ego 

Peck mengemukakan bahwa cara paling konstruktif untuk hidup 

ditahun-tahun terakhir dapat didefinisikan : hidup secara dermawan dan tidak 

egois yang merupakan prospek dari kematian personal (The Right Of The Ego). 

Yang bisa disebut paras dan perasaan kurang penting dibandingkan 

pengetahuan yang telah diperoleh seseorang untuk masa depan yang lebih 

luas dan lebih panjang daripada yang dapat dicakup dari ego seseorang. 

Manusia menyelesaikan hal melalui warisan mereka, anak-anak mereka, 

kontribusi mereka pada masyarakat dan persahabatan mereka. Kemudian, 

untuk mencapai integritas, seseorang harus mengembangkan kemampuan 

untuk mendefinisikan diri kembali, untuk melepas identitas okupasi, untuk 

bangkit dari ketidaknyamanan fisik, dan untuk membentuk makna pribadi 

yang melampaui jangkauan pemusatan diri. 

2.1.6 Tipe Lansia 

 Beberapa tipe usia lanjut bergantung pada karakter, pengalaman hidup, 

lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial dan ekonomi tipe tersebut anatara lain: 

1. Tipe Arif Bijaksana 

Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan 

zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, 

dermawan, memenuhi undangan dan menjadi panutan. 

2. Tipe Mandiri 

Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari 

pekerjaan, teman bergaul dan memenuhi undangan. 
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3. Tipe Tidak Puas 

Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, 

tidak sabar, mudah tesinggung, sulit dilayani, pengkritik dan banyak 

menuntut. 

4. Tipe Pasrah 

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama, ringan kaki, 

pekerjaan apa saja dilakukan. 

5. Tipe Bingung 

Kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif 

dan acuh tak acuh (Maryam, et al, 2008). 

Menurut tingkat kemandiriannya dimana dinilai dari kemampuannya untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari (Indeks Kemandiriaan Katz), para usia lanjut dapat 

digolongakan menjadi tipe: 

1. Usia lanjut mandiri sepenuhnya. 

2. Usia lanjut mandiri dengan bantuan langsung keluarganya. 

3. Usia lanjut mandiri dengan bantuan secara tidak langsung. 

4. Usia lanjut dengan bantuan badan sosial. 

5. Usia lanjut di Panti Werdha. 

6. Usia lanjut yang dirawat di rumah sakit. 

7. Usia lanjut dengan gangguan mental. 

2.1.7 Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

2.1.7.1 Perubahan Fisik  

perubahan fisik yang terjadi pada seseorang lansia secara fisik meliputi 

perubahan dari tingkat sel sampai keseluruh sistem organ tubuh, diantaranya sistem 

respirasi, kardiovaskuler, persarafan, musculoskeletal, indera, (pendengaran, penglihatan, 
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pengecap dan pembau, peraba) gastrointestinal, genitourinaria, vesika urinaria, vagina, 

endokrin, integument (Maryam, et al, 2008). 

1. Sistem Respirasi Pada Lansia 

Menurut Nugroho (2008) pada lansia terjadi respirasi yang meliputi, 

1) adanya perubahan otot pernapasan yang berubah menjadi kaku dan 

kehilangan kekuatan, 2) menurunnya elastisitas paru, melebar, dan jumlahnya 

menurun,  menyebabkan terganggunya proses difusi, 3) penurunan aktivitas 

silia menyebabkan penurunan reaksi batuk sehingga potensial terjadi 

penumpukan secret, 4) terjadi penyempitan bronkus, 5) kemampuan batuk 

berkurang, sehingga potensial terjadinya obtruksi. 

2. Sistem Kardiovaskular 

Pada sistem kardiovaskular lansia mengalami perubahan 1) katup 

jantung menebal dan kaku, 2) kemampuan memompa darah menurun, hal ini 

menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, 3) elastisitas pembuluh 

darah menurun, 4) tekanan darah meningkat akibat meningkatnya resistensi 

pembuluh darah perifer (Maryam, et al, 2008). 

3. Sistem Persarafan 

Perubahan pada sitem persarafan lansia meliputi 1) saraf pancaindra 

mengecil sehingga fungsinya menurun serta lambat dalam merespon, 2) 

berkurangnya atau hilangnya lapisan myelin akson, sehingga menyebabkan 

berkurangnya respon motorik dan reflek (Maryam, et al, 2008). 

4. Sistem Muskuloskeletal 

Menurut Maryam, et al (2008) terjadi perubahan pada cairan tulang 

menurun sehingga mudah rapuh (osteoporosis), bungkuk (kifosis), persendian 
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membesar dan kaku (atropi otot) tendon mengerut, kram, tremor, tendon 

mengerut, dan mengalami sclerosis. 

5. Sistem Panca Indera 

Menurut Nugroho (2008) sistem panca indera lansia akan mengalami 

gangguan dan kemunduran diantaranya pada sitem pendengaran, penglihatan, 

pengecap, dan pembau, serta peraba. 

2.1.7.2 Perubahan Mental Dan Psikologis 

Menurut Maryam, et al  (2008) perubahan psikologis pada lansia meliputi 

short term memory, frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi 

kematian, perubahan keinginan, depresi dan kecemasan. 

Dalam psikologi perkembangan, lansia dan perubahan yang di alaminya 

akibat proses penuaan digambarkan oleh hal-hal berikut : 1) keadaan fisik lemah tak 

berdaya, sehingga harus bergantung pada orang lain, 2) status ekonominya sangat 

terancam, sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar 

dalam pola hidupnya, 3) menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan 

status ekonomi dan kondisi fisik. 

Menurut Nugroho (2008) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan mental antara lain 1) perubahan fisik, khususnya organ perasa, 2) 

kesehatan umum, 3) tingkat pendidikan, 4) keturunan, 5) lingkungan, 6) gangguan 

saraf panca indera, timbul kebutaan dan ketulian, 7) gangguan konsep diri akibat 

kehilangan jabatan, 8)  rangkaian kehilangan yaitu kehilangan hubungan dengan 

teman dan keluarga. 
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2.2 Konsep Hipertensi 

2.2.1 Hipertensi 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kelainan yang sulit diketahui 

oleh tubuh kita. Satu-satunya cara untuk mengetahui tekanan darah adalah dengan 

mengukur tekanan darah secara teratur. Hipertensi dapat dirasakan oleh seseorang 

ketika dia sudah mengalami komplikasi. Selain mengakibatkan angka kematian yang 

tinggi (high case fatality rate),hipertensi juga berdampak pada mahalnya pengobatan dan 

perawatan yang harus ditanggung para penderita. Oleh karena itu hipertensi disebut 

sebagai pembunuh diam-diam (Saraswati, 2009). Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kenaikan tekanan darah dimana tekanan 

darah dimana tekanan sistolik lebih dari 140 mmhg dan atau diastolik lebih dari 90 

mmhg (Ode, 2012). 

2.2.2 Klasifikasi Hipertensi 

 Berdasarkan faktor pemicu, hipertensi dibedakan atas yang tidak dapat 

dikontrol seperti umur, jenis kelamin, dan keturunan. Pada 70-80 persen kasus 

hipertensi primer, didapatkan riwayat hipertensi di dalam keluarga. Apabila riwayat 

hipertensi didapatkan pada kedua orang tua, maka dugaan hipertensi primer lebih 

besar (Saraswati, 2009). 

 Faktor-faktor yang dapat dikontrol antara lain kegemukan atau obesitas, 

stress, kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam. Hubungan 

antara stress dan hipertensi diduga terjadi melalui aktifitas saraf simpatis. Saraf 

simpatis adalah saraf yang bekerja ketika kita beraktifitas, saraf parasimpatis adalah 

saraf yang bekerja pada saat kita tidak beraktifitas (Saraswati, 2009). 

 Berdasarkan penyelidikan, kegemukan merupakan ciri khas dari populasi 

hipertensi dan dibuktikan bahwa faktor ini mempunyai kaitan erat dengan terjadinya 
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hipertensi dikemudian hari. Pada tahap yang lebih jauh, hipertensi bisa memunculkan 

krisis. Krisis hipertensi adalah keadaan potensial yang dapat mengancam jiwa 

sehingga memerlukan tindakan medis untuk mencegah atau mengurangi kerusakan 

organ yang dapat terkena, yakni organ target seperti, otak, jantung, ginjal, dn lain-lain. 

 Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat di golongkan menjadi: 

1. Hipertensi ensesial atau primer: penyebab pasti dari hipertensi ensesial 

sampai saat ini masih belum dapat diketahui. Namun, berbagi faktor 

diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi primer, seperti 

bertambahnya umur, stress psikologi, dan hereditas (keturunan) 

2. Hipertensi sekunder: hipertensi sekunder adalah hipertensi yang 

penyebabnya dapat diketahui, antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, 

gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal 

(hiperaldosteronisme), dan lain-lain (Saraswati, 2009). 

Kategori Sistol (mmHg) Dan/atau Diastole (mmHg) 

Normal  

Pre hipertensi 

Hipertensi tahap 1 

Hipertensi tahap 2 

<120 

120-139 

140-159 

≥ 160 

Dan 

Atau 

Atau 

Atau 

<80 

80-90 

90-99 

≥100 

Sumber: Joint National Committee 7 tahun 2003 

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Hipertensi 

Hipertensi dibagi menjadi dua yaitu hipertensi primer dan sekunder. 

Hipertensi primer terjadi akibat dampak dari gaya hidup seseorang, obesitas, dan 

faktor lingkungan, serta beberapa faktor yang belum jelas diketahui penyebabnya. 

Mungkin karena faktor usia, kurang berolahraga, stress psikologi, keturuan, dan lain-

lain. 
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Sedangkan hipertensi sekunder terjadi akibat dari adanya penyakit lain, 

misalkan ginjal yang tidak berfungsi, pemakaian kontrasepsi oral, atau terganggunya 

keseimbangan hormon yang merupakan faktor pengatur tekanan darah, dan lain-lain. 

Sekitar 5-10 persen penderita hipertensi sekunder berhubungan dengan penyakit 

gnjal, 1-2 persen terjadi karena kelainan hormonal atau pemakaian obat-obatan 

tertentu seperti pill KB, dan lai-lain. 

Kegemukan atau obesitas, gaya hidup yang tidak aktif, stress, alcohol, 

ataupun garam dalam makanan dapat memicu terjadinya hipertensi bagi orang 

tertentu yang memiliki kepekaan faktor keturunan. Stress cenderung menyebabkan 

kenaikan tekanan darah untuk sementara waktu. Jika stress berlalu, tekanan darah 

biasanya akan kembali normal (Saraswati, 2009). 

Hipertensi pada awalnya tergantung dari faktor genetika, namun pada 

perjalanannya dipengaruhi pula oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Pola makan: tanpa disadari sebagaian besar dari kita telah terbiasa 

menyantap makanan yang asin secara berlebihan dan kebetulan orang 

tersebut sensitif terhadap garam (menurut statistic sensibilitas orang 

terhadap garam hanya 33 persen, maka lama kelamaan, akan merasakan 

tubuhnya berubah, seperti cepat merasa pusing, berkurang keseimbangan 

tubuhnya dan sering merasakan aneka gejala yang tidak enak. 

2. Olagraga: hal ini bertujuan untuk memperlancar peredaran darah dan 

untuk mempercepat penyebaran impuls urat saraf ke bagian tubuh atau 

sebaliknya sehingga tubuh senantiasa bugar. 

3. Istirahat: seseorang dengan aktivitas berat atau dalam kondisi stress bisa 

mengalami tekanan darah yang meningkat. Tekanan darah yang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

27 
 

meningkat ini akan semakin membuat stress. Jadi stress dan tekanan 

darah tinggi memang seperti “lingkaran setan” (Saraswati, 2009). 

2.2.4 Gejala-Gejala Hipertensi 

 Sembilan dari sepuluh penderita hipertensi tidak dapat di identifikasi 

penyebab dari penyakit ini. Hipertensi dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. 

Apabila salah satu orang tuanya menderita atau memiliki riwayat penyakit hipertensi, 

maka kemungkinan besar anda memiliki potensi untuk menderita hipertensi. 

Gejala-gejala hipertensi antara lain pusing, muka merah, sakit kepala, keluar 

darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, kelemahan pada otot, mual, 

muntah, sesak nafas, dan pandangan menjadi kabur karena adanya kerusakan otot, 

mata, jantung, dan ginjal. Namun, hipertensi sebenarnya sulit disadari karena 

hipertensi tidak memiliki gejala khusus. Gejala ringan seperti pusing, gelisah, 

mimisan, dan sakit kepala biasanya jarang berhubungan langsung dengan hipertensi. 

Terkadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran, dan 

bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Risiko terkena hipertensi dapat 

diperkecil dengan cara: 

1. Mengontrol berat badan. 

2. Menjaga kebugaran. 

3. Menjaga pola makan yang seimbang dan membatasi konsumsi alcohol 

serta menghindari obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah 

(Saraswati, 2009). 

2.2.5 Patofisiologi Hipertensi 

 Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II dari 

angiotensin I oleh angiotensin I-converting enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologi 

penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang 
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diproduksi hati. Selanjutnya oleh hormon, renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah 

menjadi angiotensin I. oleh ACE yang terdapat diparu-paru, angiotensin I diubah menjadi 

angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikan 

tekanan darah melalui dua aksi utama (Saraswati, 2009). 

 Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretic dan rasa haus. 

ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituari) dan bekerja pada ginjal untuk 

mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit 

urin yang diekresikan keluar tubuh (antidiuresis) sehingga menjadi pekat dan tinggi 

osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan 

ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari belakang intraseluler. Akibatnya, volume 

darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah (Saraswati, 

2009). 

 Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosterone dari korteks adrenal. 

Aldosterone merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk 

mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosterone akan mengurangi ekskresi NaCl 

(garam) dengan cara mereabsorsinya dari tubulus ginjal. Naiknya kensentrasi NaCl 

akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang 

pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah (Saraswati, 2009). 

2.2.6 Pengobatan Untuk Hipertensi 

 Pengobatan hipertensi dibedakan menjadi dua yaitu; pengobatan secara non 

farmakologis dan secara farmakologis. Secara non farmakologis dengan menurunkan 

berat badan pada penderita yang obesitas, olahraga secara teratur dan control tekanan 

darah secara teratur. Sedangkan yang farmakologis adalah dengan memberikan obat-

obatan anti hipertensi seperti Diuretic seperti Htc, Higroton,Lasix. Beta Bloker seperti 
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Propranolol. Alfa Bloker seperti Phentolamin, Prozazine, Nitroprusside Captopril. Simphatolitic 

seperti Hydralazine, Diazoxine. Antagonis kalsium seperti Nefedipine (Ode, 2012) 

1. Pengobatan Non Farmakologis 

Pengobatan non farmakologis dapat dipakai sebagai pelengkap untuk 

mendapatkan efek pengobatan yang lebih baik (Saraswati, 2009). 

Obat-obatan non farmakologis tersebut antara lain: 

1. diet rendah garam/kolestrol/lemak jenuh 

2. mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Nasihat ini akan sulit 

dilaksanakan, hendaknya tidak dipakai sebagai pengobatan tunggal. 

Akan tetapi lebih baik digunakan sebagai pelengkap obat-obatan 

farmakologis 

3. ciptakan keadaan rileks. Seperti teknik relaksasi yoga, meditasi, atau 

hipnosis dapat mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat 

menurunkan tekanan darah. 

4. Melakukan olahraga secara rutin seperti senam aerobic atau jalan 

cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. 

5. Berehenti merokok dan mengurangi asumsi alkohol. 

2. Pengobatan Farmakologis 

Ada banyak tipe atau jenis obat hipertensi saat ini, oleh karena itu 

disarankan lebih baik konsultasi dengan dokter untuk memilih obat 

hipertensi yang tepat (Saraswati, 2009). 

   Obat-obatan farmakologis diantaranya adalah: 

1. Diuretik. Obat-obatan jenis diuretic bekerja dengan cara  

mengeluarkan cairan tubuh (lewat urin)sehingga volume cairan 
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tubuh berkurang yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi 

lebih ringan, contohnya Hidroklorotiazid. 

2. Penghambat Simpatetik. Golongaan obat ini bekerja dengan cara 

menghambat aktivitas saraf simpatis, seperti metildopa, klonidin, dan 

Reserpine. 

3. Betabloker. Obat jenis ini bekerja dengan melalui penurunan daya 

pompa jantung. Jenis Betabloker tidak dianjurkan pada penderita 

yang sudah diketahui mengidap gangguan pernafasan, seperti asma 

bronkial. Contoh obt ini adalah Metroprolol, Propranolol, Dan Atenolol. 

Pada penderita diabetes militus dapat menutupi gejala hipoglikemia, 

pada orang tua, terdapat gejala Bronkospasme. 

4. Vasodilator. Obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh 

darah dengan relaksasi otot polos. Contoh obat golongan ini adalah 

Prasosin dan Hidralasin. Efek samping yang kemungkinan akan 

terjadi dari pemberian oabat ini adalah sakit kepala dan pusing. 

5. Penghambat Enzim Konversi Angiotensin. Cara kerja obat ini 

adalah dengan menghambat pembentukan zat Angiotensin II (zat 

penyebab tekanan darah). Contoh obat ini adalah Kaptopril. Efek 

samping yang mungkin terjadi adalah batuk kering, pusing, sakit 

kepala, dan lemas. 

6. Antagonis Kalsium. Golongan obat ini menurunkan daya pompa 

jantung dengan cara menghambat kontraksi jantung. Golongan 

obat ini adalah Nifedipin, Diltiasem, dan Verapamil. Efek samping dari 

penggunaan obat ini adalah sembelit, pusing, sakit kepala, dan 

muntah. 
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7. Penghambat Reseptor Angiotensin II. Cara kerja obat ini adalah 

dengam menghalangi penemoelan zat Angiotensin II pada reseptor 

yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Golongan obat 

ini adalah Valsartan (Diovan). Efek samping dari penggunaan obat 

ini adalah sakit kepala, pusing, lemas, dan mual (Saraswati, 2009). 

2.3 Konsep Dance Movement Therapy (DMT) 

2.3.1 Dance Movement Therapy (DMT) 

Dance Movement Therapy (DMT) merupakan psikoterapik dengan menggunakan 

tarian dan gerakan dimana setiap orang dapat ikut serta secara kreatif dalam proses 

untuk memajukan integrasi emosional, kognitif, fisik, dan sosial (Setyoadi & 

Kushariyadi, 2011). Sebagai bentuk terapi ekspresif, Dance Movement Therapy 

mengasumsikan bahwa gerakan dan emosi secara langsung terkait (Payne, 2006). 

 Dance movement therapy menekankan keselarasan dan konektivitas antara verbal 

dan non verbal dari cara berekspresi. Namun penilaian dan terapi dapat dilanjutkan 

sepenuhnya dibidang nonverbal gerakan, sentuh, irama, dan interaksi spasial, 

sehingga pendekatan cocok dengan kebutuhan orang yang tidak dapat berpartisipasi 

dalam psikoterapi yang berorientasi dalam bentuk lisan (Chaiklin 2009, dalam Lais 

2012). 

2.3.2 Teori Dance Movement Therapy (DMT) 

  Prinsip dari terapi tari dan gerak (DMT) bahwa bentuk refleks berasal dari 

pikiran dan perasaan seseorang yang sedang menjalani terapi. Melalui dukungan dan 

pengetahuan klien dengan tenaga kesehatan membantu perkembangan dan 

pengintegrasian pola gerak adaptif bersama pengalaman emosional yang di iringi 

beberapa perubahan (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 
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Dance movement therapy diberikan bagi individu dan kelompok terapi dalam 

konteks kesehatan, pendidikan, sosial, dan dalam latihan pribadi. Terapi tari dan 

gerak tidak hanya mengajarkan kemampuan menari atau latian tari. Dance movement 

therapy  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 pada integrasi diri (Setyoadi & Kushariyadi, 

2011). 

Individu selalu mengungkapkan diri dalam gerak dan tari, mengungkapkan 

rasa terima kasih. Perilaku individu yang dikenal dengan baik ini dapat dilihat sebagai 

dasar terapi tari dan gerak. Berikut merupakan beberapa model dan kerangka teori 

digunakan untuk mendeskripsikan proses dan hasil akhir Dance Movement Therapy 

(Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

2.3.2.1 Psikoterapi  Nonverbal Yang Expresif Dan Kreatif 

 Dance Movement Therapy (DMT) berpusat pada klien, nonverbal, dan bottom-up 

(body-mind) therapy. Gerakan merupakan pengalaman secara langsung dan menyertakan 

komunikasi nonverbal yang didasarkan pada tubuh. Gerak dapat memberikan 

pelepasan fisik terhadap yang dapat dialami sebagai sebuah aliran seperti proses 

kreatif dalam interaksi dengan penerimaan orang lain (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

2.3.2.2 Ilmu Saraf Dan Cermin Neuron 

 Penelitian pada ilmu saraf menerangkan bahwa otak berkembang sebagai 

organ sosial tubuh. Cermin neuron merupakan sistem yang menghubungkan persepsi 

terhadap tindakan. Saat tindakan disengaja diobservasi, cermin neuron yang sama 

akan menyala seperti saat individu mengamati tindakan yang memainkan perilaku 

yang sama. Sementara otak bekerja sedemikian keras untuk mengerti maksud dan 
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perasaan orang lain, serta melakukan proses berpikir dan perwujudan (Setyoadi & 

Kushariyadi, 2011). 

2.3.2.3 Neurologi Interpersonal 

 Individu yang mendapat perasaan langsung dari dirinya sendiri akan mencapai 

sukses beberapa tingkat pada integrasi neuron yang koheren secara internal dan 

tersedia bagi hubungan interpersonal. Integrasi dari logis sisi kiri dengan otobigrafi 

sisi kanan otak dapat menghasilkan pemahaman diri yang menjadi perasaan dari 

hidup seseorang (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

 Dance Movement Therapy (DMT) pada lansia pertama kali diperkenalkan pada 

tahun 1942 oleh Maria Chance. Terapi tari dan gerak pada lansia berfokus pada tiga 

hal, yaitu sosial, fisik, dan psikologis. 

1. Aspek sosial, meliputi: pengembangan interaksi sosial, berbagi perasaan 

dan pengalaman, serta dukungan sosial. 

2. Aspek fsik, mengacu pada kebutuhan masing-masing individu selama 

proses penuaan meliputi latihan fisik dan ekspresi. 

3. Aspek psikologis, meliputi: peningkatan integrasi personal, ekspresi dari 

emosi dan perasaan terhadap harga diri serta kualitas hidup dari lansia. 

Dance Movement Therapi  ideal digunakan pada lansia dan mudah untuk 

dipelajari sehingga lansia dapat membentuk koping yang adaptif terhadap 

permasalahan yang dihadapi dan berbagai stress di hari tua (Setyoadi & Kushariyadi, 

2011). 

2.3.3 Manfaat Dance Movement Therapy (DMT) 

Meningkatkan kesadaran diri, harga diri, dan otonomi personal; 

Meningkatkan hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan; Meningkatkan dan 

melatih kembali perilaku koping yang adaptif; Mengungkapkan dan mengelolah 
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pikiran atau perasaan yang berlebihan; Memaksimalkan sumber-sumber komunikasi; 

Menghubungkan sumber-sumber dari dalam melalui permainan gerak  kreatif; 

Menguji pengaruh pada diri sendiri terhadap orang lain; Menguji perasaan di dalam 

hati dengan kenyataan yang ada di dunia luar; Memulai perubahan fisik, emosional, 

dan kognitif; Mengembangkan dalam hal mempercayai hubungan dengan orang lain; 

mengatur dan mengelola perasaan yang dapat mengganggu proses belajar; 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

Dance Movement Therapy telah dianggap efektif dalam pengobatan mereka 

dengan perkembangan, gangguan kesehatan, sosial, fisik, dan psikologis. Telah 

digunakan orang-orang sebagai terapi dengan masalah mental dan psikologis dan 

pengurangan stress dan kecemasan bagi mereka dengan penyakit kronis dan / atau 

kanker. Efektifitas terapi dansa juga terlihat dalam peningktan berbagai jenis gerakan 

(ROM), kebebasan gerakan tubuh total, dan perbaikan suasana hati, citra tubuh, dan 

harga diri. Tetapi Dance sering digabungkan dengan penggunaan Applied Behavioral 

Analysis. Terapis tidak hanya berfokus pada dan mengikuti kebutuhan klien, tetapi 

mereka juga mencerminkan gaya klien. Sederhananya, terapis menggunakan metode 

ini untuk mendapatkan pengalaman dan menghasut ke dunia klien, sehingga mereka 

mungkin menawarkan metode yang paling efektif terapi tari mungkin (Juliane, et al, 

2013).   

2.3.4 Indikasi Dance Movement Therapy (DMT) 

Dance Movement Therapy dapat digunakan pada kondisi gangguan kesehatan, 

sosial, fisik, dan psikologis, berikut ini indikasi yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaannya menurut Setyoadi & Kusharyadi (2011). 

1. Individu yang mengalami kesulitan atau kekhawatiran dengan masalah 

emosional, konflik, atau stress. 
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2. Individu yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi personal, 

eksplorasi diri, atau pemahaman diri. 

3. Individu yang mungkin menemukan beberapa perasaan atau pengalaman 

yang terlalu berlebihan atau kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan 

kata-kata sendiri atau bagi mereka yang mungkin menghindari perasaan 

atau persoalan yang membingungkan dalam penggunaan kata-kata. 

4. Individu yang memiliki masalah melampaui kondisi jasmani, dalam 

penyimpangan atau kekhawatiran tentang citra diri, dalam kesulitan gerak 

sesungguhnya seperti tekanan dan pembatasan area dari tubuh, gangguan 

gerak atau dalam kecemasan tentang kedekatan, kontak fisik atau 

kepercayaan. 

5. Individu yang mengalami gangguan atau trauma. Hal ini dapat 

menyebabkan gangguan kapasitas bagi individu tersebut atau orang lain 

untuk menyatakan serta mengerti kekuatan maupun kelemahan personal. 

6. Individu yang selama periode tertentu dari stress seperti individu yang 

berhubungan dengan kehilangan, transisi, atau perubahan. 

7. Individu yang khawatir bahwa masalah yang dirasakan akan pergi dalam 

waktu yang sangat lama atau individu yang biasanya memiliki perasaan 

bahwa berbagai hal tidak benar dalam hubungan individu atau keluarga. 

8. Individu yang memiliki komunikasi verbal yang kurang tersedia. 

9. Individu dengan kesulitan belajar. 

10. Individu dengan sakit mental atau fisik. 

11. Individu yang ingin menggunakan media ini untuk perkembangan 

personal (Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 
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2.3.5 Teknik Dance Movement Therapy (DMT) 

Berbagai gaya tari yang digunakan dalam Dance Movement Therapy (DMT), 

termasuk tari modern dengan penekanan pada unsur-unsur murni gerakan, berbagai 

tarian budaya berbasis, tari turki, dansa ballroom, tango, waltz, foxtroe, dansa aerobic, line 

dancing dan psikoterapi tubuh yang lain. (Juliane, et al, 2013) 

 Dance Movement Therapy merupakan proses kreatif dan dibagi dalam empat 

tingkat. Tiap tingkat memiliki tujuan. Tujuan ini menghubungkan dengan tujuan 

terbesar dari terapi dan kekuatan perubahan dari satu orang terhadap orang lain. Ada 

empat tingkatan yang merupakan progesif secara alami, meliputi: 

1. Persiapan atau tingkat pemanasan, dimana keamanan disusun. 

2. Inkubasi atau tingkat relaksasi, dimana individu membiarkan pergi kontrol 

kesadarannya dan gerakannya menjadi simbolik. 

3. Illumination, dalam tingkat ini arti menjadi jelas, dimana dapat memperoleh 

efek positif maupun efek negatif. 

4. Evaluasi atau tingkat terakhir, arti dari keseluruhan proses didiskusikan 

dengan orang yang menjalani, setelah terapi dimulai dan berakhir 

(Setyoadi & Kushariyadi, 2011). 

Berdasarkan  model Marion Chace’s, Dance Movement Therapy memiliki empat 

bagian. lama durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keempat bagian tersebut 

adalah 50 menit sampai 1,5 jam. Struktur ini dapat digunakan secara individu maupun 

dalam sesi kelompok pada berbagai tatanan seperti pada kesehatan jiwa, program 

edukasi, pelayanan kebutuhan khusus, dan konsultasi pribadi. Keempat bagian itu 

adalah sebagai berikut (Setyoadi & Kushariyadi, 2011): 

1. Pengecekan verbal (verbal checking). Durasi yang dibutuhkan 5 sampai 10 

menit. 
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2. Pemanasan (warm up). Durasi yang dibutuhkan antara 10 sampai 15 menit. 

Tahapan ini memfasilitasi klien untuk mendapatkan sentuhan dengan 

tubuh dan memberi titik fokus. 

3. Proses gerak (movement process). Durasi yang dibutuhkan kurang kebih 25 

sampai 30 menit. Pada tahapan ini keamanan harus dijaga pada saat klien 

mengekspresikan perasaannya dan berhubungan satu dengan yang lain. 

Proses ini merupakan proses tidak langsung dan klien bebas 

mengeksresikan perasaan dan melakukan interaksi nonverbal. 

4. Penutupan (closure). Durasi yang dibutuhkan kurang lebih 10-15 menit. 

Proses ini merupakan diskusi. 

5. Mengenai tema dan perasaan serta mengenai gambaran verbal dari apa 

yang di dapatkan selama proses gerak. 

2.3.6 Gambaran Visual Dance Movement Therapy (DMT) 

1. Pengecekan verbal (verbal checking) 

 

Sumber : American Dance Therapy Assosiation  

Gambar 2.3.6.1 Gerakan Verbal Checking Dance Movement Therapy  

2. Pemanasan (warm up). Pada tahapan ini memfasilitasi klien untuk 

mendapatkan sentuhan dengan tubuh dan memberikan titik fokus. 
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Sumber : American Dance Therapy Assosiation  

Gambar 2.3.6.2 Gerakan Warm Up Dance Movement Therapy  

3. Proses gerak (movement process). Proses ini merupakan proses yang tidak 

langsung dan klien bebas mengekpresikan perasaan dan melakukan 

interaksi secara nonverbal. 

         

        

Sumber : American Dance Therapy Assosiation  

Gambar 2.3.6.3 Gerakan Movement Process Dance Movement Therapy  
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4. Penutupan (closure) proses ini merupakan proses diskusi mengenai tema 

dan perasaan serta mengenai gambaran verbal dari apa yang didapatkan 

selama proses gerak. 

 

Sumber : American Dance Therapy Assosiation  

Gambar 2.3.6.4 Gerakan Closure Dance Movement Therapy  

2.3.7 Mekanisme Dance Movement Therapy (DMT) 

 Menurut Chaiklin (2009) dalam Lais (2012). Dance Movement Therapy dibagi 

atas dua model yang berfokus pada kapasitas kreativitas yang tiada akhir dan kualitas 

estetik dari tubuh yang bergerak sebagai suatu fundamental yang unik dan spesifik 

untuk proses terapi, yaitu: 

1. The Intra-Actional System  

Sistem ini berhubungan dengan individu dan persepsi tubuh dan dirinya 

(Spesifikasinya, sikap tubuh dan konsep diri sendiri). 

2. Interactional System 

Sistem ini lebih mengarah pada individu dan kapasitas mereka yang 

berhubungan dengan dunia sebagai makhluk sosial (spesifikasinya dan 

dinamika interpersonal). 
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Intra-Actional System             Interactional System 

 

Body Attitude  Selfhood              communication     interpersonal dynamics 

 

 

Body Image             Self Concept          movement dialogue         therapeutic alliance 

 
 
Body Boundaries          symbolic Expression      Group Experience 
   Self-Esteem 
 
 
Kinesthetic Awareness                     Rhythm  Socialization 
 
   Authentic Movement 
     
Sensitization     Verbalization 
 
 
     
    Motility     Creativity 

 

Sumber : Chaiklin (2009) dalam Lais (2012) 

Gambar 2.1.7. Model Dance Movement Therapy 

2.4 Efektifitas Dance Movement Therapy Untuk Menurunkan Hipertensi 

 Hipertensi adalah  suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan 

suplai oksigen dan nutrisi terhambat sampai ke jaringan tubuh. Hipertensi sering 

disebut sebagai pembunuh diam-diam (Silent Killer). Penyebab tekanan darah 

meningkat adalah kecepatan denyut jantung, peningkatan resistensi (tahanan) dari 

pembuluh darah tepi dan peningkatan volume aliran darah (Jafar, 2010). 

 Tekanan darah dapat meningkat melalui beberapa cara : 1) jantung terlalu 

kuat memompa sehingga mengalirkan lebih banyak darah setiap detiknya, 2) arteri 

besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga arteri tidak dapat 
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mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri.dan darah dipaksa 

lewat pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya 

tekanan darah, 3) bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan 

meningkatnya tekanan darah, hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal 

sehingga tidak mampu membuang sujumlah garam dan air dari dalam tubuh (UPT-

Balai Informasi Teknologi LIPI, 2009). 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat terjadi dari berbagai faktor, salah 

satunya adalah stress. Sumber stres disebut stressor dapat berupa kondisi tubuh, 

kondisi lingkungan, stimulus luar atau peristiwa yang diper-sepsi mengancam oleh 

individu menurut Sarafino, (1998) ( dalam Desinta & Ramdhani, 2013). Proses 

stresor mempengaruhi sistem saraf melalui sirkuit-sirkuit neural dan menstimulasi 

pelepasan ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) dari pituitari anterior sehingga memicu 

pelepasan glukortikoid dari korteks adrenal. Dalam keadaan ini, glukortikoid banyak 

menghasilkan respon stres. Selain itu, stressor juga mengaktifkan sistem saraf 

simpatetik, sehingga meningkatkan jumlah epinephrine dan norepinephrine yang 

dilepaskan dari medulla adrenal. Pada saat individu mengalami stres, tubuh yang 

mengalami stres terus menerus akan mengalami kelelahan dalam memproduksi 

hormon adrenalin dan epinephrine, hal ini dapat memperburuk kondisi tubuh sehingga 

dapat menjadi fatigue dan penurunan sistem imunitas 

 Dance Movement Therapy melibatkan expresi langsung melalui tubuh dan 

penelitian menunjukan bahwa itu adalah media yang kuat untuk terapi. Terapi tari 

dan gerak (DMT) adalah seni kreatif yang menyediakan outlet untuk komunikasi 

dimana integrasi emosional, kognitif, dan fisik individu menurut Zilius, (2010) (dalam 

Rawson, 2005). Terapi tari dan gerak dipraktekan secara individual, kelompok, atau 

dengan keluarga klien. Diperlukan suatu intervensi yang dapat memfasilitasi lansia 
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untuk memiliki kehidupan sosial yang lebih baik dengan sesama penghuni di panti 

werda. Fersh, (1980) (dalam ariyanti & suci, 2009) menyatakan bahwa 

Dance/Movement Therapy (DMT) memiliki peran yang penting untuk menciptakan 

pengalaman psikososial yang bermakna. Dance Movement Therapy (DMT) memberikan 

kesempatan kepada lansia untuk mengekspresikan perilaku serta mendukung lansia 

untuk melakukan inisiatif, melalui DMT lansia dapat mengalami perasaan yang 

gembira dan merasakan vitalitas melalui gerakan yang spontan. Dampaknya perasaan 

terisolasi akan mengalami penurunan sedangkan rasa penghargaan dan kepercayaan 

diri akan meningkat (Ariyanti & Suci, 2009). Dance Movement Therapy (DMT) berasal 

dari pendidikan tari. Guru pendidikan jasmani, dengan latar belakang pendidikan 

kebutuhan khusus dan minat dalam tari pendidikan modern, merupakan yang 

pertama untuk mengembangkan DMT. Pengaruh lain pada terapi tari dan gerak 

adalah tren artistik, psikoterapi, dan terapi tubuh-pikiran menurut Kakou & 

Sanderson (2001) (dalam Rawson, 2005). 

 Melakukan aktivitas olahraga khususnya pada lansia mampu mendorong 

jantung bekerja secara optimal, dimana olahraga untuk jantung mampu meningkatkan 

kebutuhan energi oleh sel, jaringan dan organ tubuh, dimana akibat peningkatan 

tersebut akan meningkatkan aktivitas pernafasan dan otot rangka, dari peningkatan 

aktivitas pernafasan akan meningkatkan aliran balik vena sehingga menyebabkan 

peningkatan volume sekuncup yang akan langsung meningkatkan curah jantung 

sehingga menyebabkan tekanan darah arteri meningkat sedang, setelah tekanan darah 

arteri meningkat akan terjadi fase istirahat terlebih dahulu,  akibat dari fase ini mampu 

menurunkan aktivitas pernafasan dan otot rangka, dan menyebabkan aktivitas saraf 

simpatis dan epinefrin menurun, namun aktivitas saraf simpatis meningkat, setelah itu 

akan menyebabkan kecepatan denyut jantung menurun, volume sekuncup menurun, 
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vasodilatasi arteriol vena, karena penurunan ini mengakibatkan penurunan curah 

jantung dan penurunan resistensi perifer total, sehingga terjadinya penurunan tekanan 

darah menurut Irmawati (2013) (dalam Agustini, 2015). 

 Rasa tenang dan nyaman selama terapi juga dapat memberi dampak positif 

bagi rasa tenang, nyaman, rileks, dan stress yang menurun. Respon positif ini melalui 

jalur HPA (hipotalamus-pituiary-adrenal) aksis akan merangsang hipotalamus dan LC 

(Locus Coerulus). Hipotalamus akan menurunkan sekresi CRH (Corticotropin Releasing 

Hormone) sehingga ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) menurun dan merangsang 

POMC (Pro-opimelanocortin) yang juga akan menurunkan produksi ACTH dan 

menstimulasi produksi endoprin. LC (Locus Coerulus) yang bertanggung jawab untuk 

menengahi banyak efek simpatik selama stress, dalam keadaan rileks akan 

menurunkan sintesis nonepinefrin di medulla adrenal yang akan merangsang 

penurunan AVP (Arginine Vasopressin). Penurunan AVP dan ACTH serta peningkatan 

endhoprin akan menurunkan tahanan perifer dan cardiac output sehingga tekanan darah 

akan menurun (Guyton & Hall, 2007). 


