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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada setiap makhluk  hidup, secara alamiah akan terjadi sebuah proses 

dalam kehidupannya yang dikenal sebagai proses penuaan atau menua 

(Rohmah et al., 2012). Pada proses penuaan seringkali kita mendengar istilah 

lansia atau biasa disebut lanjut usia. Dikatakan pada Undang-Undang No. 13 

tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, bahwasannya lansia merupakan 

seseorang yang usianya telah mencapai 60 tahun atau juga lebih dari itu. 

Proses penuaan yang terjadi terhadap lansia tersebut akan terjadi secara terus 

menerus yang biasanya ditandai dengan penurunan daya tahan secara fisik 

sehingga lansia akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang 

berakibat kematian. Selain penurunan daya tahan secara fisik tersebut, pada 

lansia juga akan terjadi perubahan yang progresif atau berkelanjutan secara 

bertahap terhadap struktur maupun kemampuan atau fungsi sel, jaringan 

hingga organ pada tubuhnya (Wijayanti, 2008). 

Perubahan-perubahan yang dialami oleh lansia tersebut diatas pada 

akhirnya akan menyebabkan lansia mengalami degradasi atau penurunan 

terhadap kemampuan fisik, psikis dan sosialnya sehingga lansia diharapkan 

mampu untuk menghadapinya serta tetap sanggup menjadi individu yang 

mandiri dengan memiliki kualitas hidup yang baik (Frizky, 2016). Hal 

tersebut juga sejalan dengan pendapat Paraswari et al., (2015) yang 

menyebutkan bahwasannya pada usia lanjut dibutuhkan kesehatan pada masa 

tuanya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan baik bagi 
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para lansia. Selain menjadikan diri lebih sehat serta mandiri lansia juga 

diharapkan  untuk menjadi lebih produktif, tidak terlalu rentan terhadap 

berbagai penyakit serta tidak banyak bergantung terhadap keberadaan orang 

lain (Wibowo, 2003). 

Di Indonesia sendiri menurut BPS (Bada Pusat Statistik) pada tahun 2012, 

Presentase jumlah lansia dikatakan cukup banyak. Pada tahun 2008 hingga 

tahun 2012 tercatat jumlah lansia telah mencapai 7% dari keseluruhan 

penduduk. Dari Presentase jumlah tersebut, penyebaran penduduk lansia di 

Indonesia yang paling tinggi berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(13,04%), Jawa Timur (10,40%) dan Jawa Tengah (10,34%)(Pusat Data Dan 

Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur (2010, dalam Radiah 2015), dinyatakan bahwa jumlah lansia 

yang berada di wilayah Kabupaten Malang merupakan jumlah lansia yang 

terbanyak di Jawa Timur, yakni sebesar 289.604 orang penduduk lansia atau 

sebesar 14% dari total jumlah penduduk Kebupaten Malang. Sedangkan 

jumlah lansia terkecil yakni berada di wilayah Kota Mojokerto, yakni sebesar 

11.919 orang penduduk lansia saja. 

Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan sebelunya, pada lansia terjadi 

proses penuaan atau menua yang selalu dikaitkan dengan progresifitas 

penurunan kemampuan atau fungsi pada setiap sistem organ. Salah satunya 

yakni pada sistem respirasi atau pernapasan (Janssens, 2005 dalam 

Pruthi&Multani, 2012). Knudson et al., (1983, dalam Pegorari et al., 2013) 

mengemukakan bahwasannya kemampuan paru-paru manusia akan terus 

berkurang sejalan dengan pertambahan umur yang dimulai dari usia dewasa, 
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bahkan hal tersebut juga terjadi pada orang yang sehat. Penurunan 

kemampuan paru-paru tersebut juga terjadi pada orang yang sehat. Penurunan 

kemampuan paru-paru tersebut juga akan berjalan lebih cepat lagi setelah 

manusia mencapai usia 70 tahun dan seterusnya (Knudson et al., 1983 dalam 

Pegorari et al., 2013). Selain terjadinya penurunan pada kemampuan paru-

paru, pada usia lanjut juga akan terjadi perubahan-perubahan secara 

fisiologis. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut diantaranya ialah 

penurunan pada elastisitas paru-paru, penurunan pada kinerja otot-otot 

respirasi atau pernapasan serta penurunan compliance atau kepatuhan dari 

dinding dada (Janssens, 2005 dalam Pruthi & Multani, 2012). Sedangkan 

menurut Pegorari et al., (2013), pada proses penuaan terjadi perubahan-

perubahan terhadap sistem pernapasan berupa penurunan kapasitas fisiologis 

yang meliputi progresifitas penambahan kekakuan pada dinding dada dan 

penurunan elastisitas dari paru-paru itu sendiri.  

Penurunan elastisitas pada paru-paru seringkali dikaitkan dengan mobilitas 

atau pergerakan dari dinding dada. Selisih yang terjadi saat pergerakan 

dinding dada pada fase insipasirasi atau inhale dan pada fase ekspirasi atau 

exhale lebih dikenal dengan kemampuan ekspansi dada (Gunjal et al., 2015). 

Mengukur ekspansi dada merupakan sebuah teknik pengukuran yang 

tergolong sederhana serta (Adachi et al., 2015; Adedoyin et al., 2012). 

Biasanya pengukuran ekspansi dada tersebut digunakan untuk mengetahui 

efektivitas daripada terapi pernapasan yang telah dilakukan pasien dan 

berhubungan dengan mobilitas atau pergerakan dinding dada dan 

permasalahan pada otot-otot respirasi serta mengetahui kondisi pasien yang 
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terkait dengan perkembangan penyakitnya (Vardhan et al., 2017). Menurut 

Adachi et al., (2015), ekspansi dada amatlah sangat berkaitan terhadap fungsi 

respirasi dikarenakan dinding dada sendiri memiliki struktur elastis yang 

membuat pergerakannya cenderung mengikuti pergerakan dari paru-paru 

sehingga pengukuran ekspansi dada menjadi salah satu pilihan pengukuran 

fungsi respirasi yang efektif. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penurunan pada 

compliance atau kepatuhan dinding dada merupakan penyebab secara 

struktural dari penurunan fungsi pernapasan pada proses penuaan (Adachi et 

al., 2015). Menurut Goud dan Ganesh (2015), Usia berkaitan sangat erat 

dengan perubahan yang terjadi pada compliance pada sistem pernapasan 

individu 60 tahun 20% lebih rendah daripada individu yang berusia 20 tahun. 

Berkurangnya compliance pada dinding dada dan paru-paru tersebut yang 

akhirnya akan menyebabkan penurunan pada kapasitas vital pernapasan 

lansia sehingga penanganan-penanganan seperti peningkatan fleksibiltas otot-

otot pernapasan menjadi sangat direkomendasikan (Ganesh&Goud, 2017) 

Dewasa ini dengan jumlah penduduk lansia yang cukup besar sejalan 

dengan perkembangan kasus-kasus kardiopulmonal yang juga semakin 

bervariasi serta proses penurunan fungsi respirasi pada lansia yang tidak 

dapat dihindari menyebabkan terapi pada kasus kardiopulmonalpun akhirnya 

juga semakin beragam. Tenaga fisioterappun dituntut untuk lebih 

mengembangkan variasi teknik terapi yang lebih efektif serta efisien guna 

mendukung keberhasilan program terapi itu sendiri. Beberapa terapi yang 
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telah dikenal diantaranya ialah respiratory muscle stretch gymnastic dan 

latihan pernapasan buteyko. 

Respiratory muscle stretch gymnastic atau biasa dikenal RMSG merupalan 

sebuah terapi yang memang dirancang guna mengurangi kekakuan yang 

terjadi pada dinding dada. Sehingga RMSG ini pada akhirnya mampu 

mengurangi derajat sesak serta meningkatkan kualitas hidup pada sesorang 

(Toyodera et al., 2013). RMSG memang dirancang untuk meregangkan otot-

otot pernapasan pada dinding dada selama fase inspirasi dan ekspirasi (Bhasin 

& Mishra, 2015). Hal ini juga didukung oleh Goud dan Ganesh (2017) yang 

mengatakan bahwa RMSG digunakan untuk meregangkan otot-otot 

interkostal pada bagian atas dinding dada serta otot-otot punggung selama 

fase inspirasi atau inhale dan meregangkan otot-otot bagian bawah pada 

dinding dada selama fase ekspirasi atau exhale. Yamada  et al., (1996, dalam 

Akhtar et al., 2015) mengemukakan bahwa RMSG sendiri awalnya 

dikembangkan guna mengurangi gejala pada pasien PPOK dengan 

mekanisme meregangkan otot-otot yang terlibat selama terjadinya proses 

pernapasan. 

Latihan pernapasan buteyko merupakan latihan pernapasan yang 

digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol gejala asma dengan 

rangkaian latihan yang ditekankan pada pernapasan dengan menggunakan 

hidung, menahan napas serta rileksasi (Karpagam et al., 2017). Latihan 

pernapasan buteyko dikembangkan oleh dokter Rusia bernama Konstantin 

Buteyko (1923-2003). Latihan buteyko ini bertujuan untuk mengurangi 

hiperventilasi sehingga pasien lebih dapat mengontrol pernapasannya 
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(Villareal et al., 2014). Latihan pernapasan buteyko melatih sistem 

pernapasan dengan cara mengajarkan pasien untuk mengontrol sesak atau 

kecenderungannya untuk bernapasan secara berlebihan (Courtney, 2008). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, jumlah penduduk 

Desa Sumbersekar saat ini sebanyak 6.871 orang dan 545 ornag diantaranya 

merupakan penduduk berusia lanjut atau lansia. Rata-rata lansia di desa ini 

masih aktif dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pergi ke ladang 

maupun ke sawah untuk bekerja. Berdasarkan permasalahan dan studi 

pendahuluan diatas, akhirnya melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang ”Pengaruh Respiratory muscle stretch gymnastic Dengan 

Latihan Pernapasan Buteyko Terhadap Peningkatan Ekspansi Dada Pada 

Lansia Di Desa Sumbersekar Malang”.   

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh respiratory muscle stretch gymnastic terhadap 

peningkatan ekspansi dada pada lansia di Desa Sumbersekar Malang? 

2. Apakah ada pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic 

dengan latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan ekspansi dada 

pada lansia di Desa Sumbersekar Malang? 

C. Tujuan Masalah 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada pengaruh kombinasi respiratory muscle 

stretch gymnastic dengan latihan pernapasan buteyko terhadap 

peningkatan ekspansi dada pada lansia di Desa Sumbersekar Malang 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa pengaruh sebelum dan sesudah pemberian respiratory 

muscle stretch gymnastic terhadap peningkatan ekspansi dada pada 

lansia di Desa Sumbersekar Malang 

b. Menganalisa pengaruh sebelum dan sesudah pemberian kombinasi 

respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan pernapasan 

buteyko terhadap peningkatan ekspansi dada pada lansia di Desa 

Sumbersekar Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi peneliti 

b. Menjadi media penerapan teori serta ilmu yang didapatkan selama 

perkuliahan 

c. Mendapatkan penjelasan tentang kombinasi respiratory muscle stretch 

gymnastic dengan latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan 

ekspansi dada pada lansia di Desa Sumbersekar Malang 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

a. Mengetahui manfaat kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic 

dengan latihan pernapasan buteyko terhadap peningkatan ekspansi 

dada pada lansia di Desa Sumbersekar Malang 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang respiratory muscle 

stretch gymnastic  ataupun kombinasinya dengan latihan pernapasan 

buteyko 
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b. Menjelaskan secara ilmiah mengenai kombinasi respiratory muscle 

stretch gymnastic dengan latihan pernapasan buteyko terhadap 

peningkatan ekspansi dada pada lansia di Desa Sumbersekar Malang 

E. Keaslian Penelitian 

1. Age Related Decline In Chest Wall Mobility; A Cross Sectional Study 

Among Community Dwelling Elderly Women (Adachi et al., 2015) 

Penelitian dengan rancangan penelitian observasional yang memiliki 

variabel independen berupa usia serta veriabel dependen berupa mobilitas 

dinding dada. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa mobilitas 

dinding dada pada upper toraks dan fungsi respirasi menurun pada wanita 

yang berusia 65 tahum atau lebih. Perbedaan dengan penelitian ini 

diantaranya ialah rancangan ini menggunakan rancangan penelitian 

eksperimental analitik, veriabel independen yang digunakan berupa 

intervensi respiratory muscle stretch gymanstic dan kombinasinya dengan 

latihan pernapasan buteyko, variabel dependennya berupa peningkatan 

ekspansi dada 

2. Reference Values For Chest Expansion Among Adult Residents in Ile Life 

(Adedoyin et al., 2012) 

Penelitian tersebut memiliki rancangan penelitian berupa 

eksperimental dengan metode purposive sampling. Variabel independen 

yang digunakan adalah ekspansi dada dan variabel dependen yang 

digunakan adalah usia dewasa. Penelitian tersebut mendapatkan hasil 

berupa ekspansi dada pada upper toraks dan lower toraks meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia hingga dekade ketiga dalam kehidupan, 
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dan setelah itu menurun.  Nilai ekspansi dada laki-laki tercatat jauh lebih 

tinggi daripada ekspansi dada pada wanita. Perbedaan dengan penelitian 

ini yakni variabel independen yang digunakan adalah respiratory muscle 

stretch gymnastic dan kombinasinya dengan latihan pernapasan buteyko 

derta variabel yang digunakan adalah latihan pernapasan buteyko 

3. Short Term Effects of Respiratory muscle stretch gymnastics Versus Hold 

Relax PNF on Pulmonary Functions And Chest Expansion In Elderly 

Individuals- A Randomized Clinical Trial ( Goud & Ganesh, 2017) 

Penelitian tersebut memiliki rancangan penelitian berupa 

eksperimental. Variabel independennya berupa respiratory muscle stretch 

gymnastic dan hold relax PNF serta veriabel dependennya berupa fungsi 

paru dan ekspansi dada. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil setelah 5 

hari diberikan intervensi didapatkan hasil bahwa terjadi perbaikan yang 

signifikan terhadap fungsi paru dan ekspansi dada pada 2 kelompok 

intervensi. Kelompok A terjadi peningkatan ekspansi dada setelah 

diberikan RMSG. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel 

independen yang digunakan yakni RMSG dan kombinasinya dengan 

latihan pernapasan buteyko sedangkan variabel dependennya berupa 

peningkatan ekspansi dada. 

4. Effect Of Respiratory muscle stretch gymnastics On Childrens Emotional 

Responses (Toyodera et al., 2013) 

Penelitian tersebut memiliki rancangan penelitian berupa 

eksperimental dengan variabel independen berupa RMSG dan variabel 

independennya berupa respon emosional anak. Dari penelitian tersebut 
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didapatkan hasil bahwa setelah satu minggu perlakuan, kelompok 

eksperimen mengalami penurunan tingkat pernapasan dan kecemasan 

yang cukup signifikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel 

independen yang digunakan yakni RMSG dan kombinasinya dengan 

latihan pernapasan buteyko serta variabel dependennya adalah peningkatan 

ekspansi dada. 

5. Effects Of Buteyko Breathing Exercise In Newly Diagnosed Amathic 

Patients (Prasanna, Showmiya dan Dhileeban, 2015) 

Penelitian tersebut memiliki rancangan penelitian berupa 

eksperimental dengan variabel independen berupa latihan pernapasan 

buteyko dan variabel dependen berupa asma. Dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa setelah 2 bulan perlakuan, latihan pernapasan 

buteyko efektif dalam penurunan tingkat asma dan fungsi paru. Perbedaan 

dengan penelitian ini yakni vaariabel independen yang digunakan hanya 

latihan pernapasan buteyko saja dan variabel dependen yang digunakan 

adalah peningkatan ekspansi dada. 


