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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lanjut usia adalah seorang berusia 60 tahun atau lebih, baik secara fisik 

masih berkemampuan potensial maupun non potensial (Kemenkes RI, 2013). 

Lanjut usia merupakan proses fisiologis yang pasti dialami oleh semua orang 

yang berlangsung terus-menerus secara alamiah (Maryam, 2008). Kategori lansia 

berdasarkan tingkatan usia:  usia 45-59 tahun disebut usia pertengahan 

(middleage) , 60-74 tahun disebut usia lanjut (elderly), dan 75-90 disebut dengan 

usia lanjut usia (old), dan usia diatas 90 merupakan sangat tua (very old) (WHO, 

2012). 

Faktor kesehatan pada lansia didasari oleh 4 aspek yang berupa fisik, 

sosial, ekonomi dan psikologis yang menyebabkan mudah tersinggung,kecewa, 

merasa dilecehkan, kemunduran fisik terutama kesehatan lansia seperti 

musculoskeletal, kardiovaskular, perasaan tidak berguna yang mentebabkan 

terjadinya stres, cemas, kegilaan maupun kecanduan (Nugroho, 2008). 

Penurunan psikologis yang umumnya dialami oleh lansia yaitu 

kecemasan, depresi, stres (Stanley dan Barre, 2006 dalam Putri, 2012). Stres 

adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan 

lingkungan, menimbulkan presepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal 

dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari 

seseorang (Sarafino, 2008). Gejala yang dialami saat terjadi stres berupa gejala 

fisiologis dan tingkah laku. Gejala pada stres tersebut akan menimbulkan 

berbagai keluhan, diantaranya denyut jantung bertambah cepat, keringat dingin,
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resah, sering merasa bingung, berbicara cepat sekali, berubah nafsu makan, 

gemeteran (Yeniar, 2010). 

Pada tahun 2012 WHO yang beranggotakan 11 negara menyatakan 

bahwa penduduk Asia Tenggara yang berusia 60 tahun berjumlah 142 juta orang 

dan diperkirakan akan terus meningkat 3 kali lipat di tahun 2050. Pada 7 April 

2012 yang merupakan Hari Kesehatan Sedunia, dan menjadikan lanjut usia 

sebagai prioritas utama untuk dijaga kesehatan. Diharapkan usia rata-rata hidup 

di Asia Tenggara 70 tahun, dan usia harapan hidup Indonesia sudah cukup tinggi 

yaitu 71 tahun berdasarkan data kesehatan Indonesia 2011 WHO, 2012). Menurut 

Badan Pusat Statistik (2012) prevalensi kejadian stres pada lansia di Indonesia 

mencapai 8,34 %. Data kejadian stres pada lansia di jawa timur sebanyak 7,18 %  

Prevalensi tingkatan stres pada lansia berdampak buruk terhadap pikiran 

dan tubuh manusia. Proses terjadinya stres yaitu hipotalamus yang 

mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan sistem 

korteks adrenal akan menstimulasi pelepasan sekelompok hormon termasuk 

kortisol saat tubuh mengalami stres. Hormon stres akan menekan sistem 

kekebalan tubuh yang berdampak buruk bagi kesehatan dan kualitas hidup lansia. 

Penyebab stres meliputi stresor internal dan eksternal. Stresor internal yaitu 

stresor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti 

kehamilan, menopause, dan suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor 

eksternal yaitu stresor yang berasal dari luar diri seseorang, misalnya perubahan 

suhu, tekanan dari pasangan, perubahan peran dalam keluarga dan lingkungan 

atau tempat tinggal ( Priyoto, 2016). Penyakit yang timbul akibat stres yaitu 

kecemasan, depresi, gangguan saraf, insomnia (Sarafino, 2008).
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Akibat stres dapat berdampak buruk dan dapat diatasi dengan cara 

farmakologis dan non farmakologis, anti-cemas dan anti-depresi merupakan cara 

farmakologis dan terapi non farmakologis yaitu relaksasi progresif (progressive 

relaxation), pernapasan diafragma, imagery training, biofeedback, dan hipnosis 

(Miltenberger, 2004 dalam Furqon, 2017). 

Latihan relaksasi progresif adalah terapi relaksasi dengan menegangkan 

otot-otot tertentu dan kemudian direlaksasikan. Latihan relaksasi progresif 

merupakan kombinasi dari latihan nafas dalam & rangkaian seri kontraksi dan 

relaksasi otot tertentu. Teknik relaksasi progresif diperkenalkan oleh Edmund 

Jacob tahun 1929 dengan buku Progressive Relaxation (Davis et all, 1995 dalam 

Furqon, 2017). Teknik ini didasari bahwa tubuh bereaksi terhadap kecemasan 

dengan terjadinya ketegangan otot. Pada saat individu mengalami ketegangan 

yang bekerja adalah sistem saraf simpatis dan pada saat rileks yang bekerja 

sistem saraf parasimpatis. Secara fisiologis, latihan ini akan mengembalikan efek 

stres yang melibatkan bagian parasimpatetik dari sistem saraf pusat (Domin, 

2001 dalam Furqon, 2017). 

Manfaat dari latihan relaksasi progresi yaitu sistem saraf parasimpatetik 

yang memiliki fungsi kerja yang berlawanan dengan saraf simpatetik, akan 

memperlambat atau memperlemah kerja alat-alat internal tubuh. Akibatnya, 

terjadi penurunan detak jantung, irama nafas, tekanan darah, ketegangan otot, 

tingkat metabolisme, dan produksi hormon penyebab stres. Seiring dengan 

penurunan tingkat hormon penyebab stres, maka seluruh badan mulai berfungsi 

pada tingkat lebih sehat dengan lebih banyak energi untuk penyembuhan 

(healing), penguatan (restoration), dan peremajaan (rejuvenation) (Domin, 2001 

dalam Furqon, 2017). 
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Hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di beberapa panti jompo 

Kota Malang, dengan melakukan pengambilan data dan wawancara pengasuh di 

panti jompo diperoleh informasi mengenai tingkatan stres dan insomnia, maka 

timbul masalah dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Latihan Relaksasi 

Progresif Terhadap Penurunan Tingkatan Stres pada Lanjut Usia di Panti Jompo 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkatan stres pada lanjut usia di panti jompo Malang? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkatan stres pada lanjut usia di panti jompo Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat stres sebelum diberikan latihan relaksasi 

progresif terhadap penurunan tingkatan stres pada lanjut usia di panti 

jompo Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat stres sesudah diberikan latihan relaksasi progresi 

terhadap penurunan tingkatan stres pada lanjut usia di panti jompo 

Malang. 

c. Menganalisis pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkatan stres pada lanjut usia di panti jompo Malang. 
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D. Manfaat Penelitia 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan 

mengenai latiahan relaksasi progresif terhadap tingkatan stres lansia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk dikembangkan 

di panti jompo. 

2. Manfaat Bagi Institusi Pelayanan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sebagai acuan 

bagi perawat di panti jompo bahwa kesehatan psikologis bagi lanjut usia 

sangat penting. Kesehatan psikologis pada lanjut usia diperlukan sebagai 

motivasi hidup dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap lingkungan 

sekitar, sehingga perawat di panti jompo dapat memberikan latihan relaksasi 

progresif untuk meningkatkan kesehatan psikologis. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

akan pentingnya tingkatan stres lanjut usia dan cara menangani tingkatan 

stres denga latihan relaksasi progresif. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Variabel Analisis 

Data 

Hasil 

1.  Ahmad 

Furqon, 

2017 

Jurnal, 

Pengaruh 

terapi 

relaksasi 

Progresif 

terhadap stres 

Independent: 

latihan 

relaksasi 

progresif 

 

Dependen : 

Desain 

penelitian: 

eksperimen 

Pre-test Post-

test 

Untreated 

P = 0,003 (< 

0,05) pada 

pre dan pos-

test 

kelompok 

eksperimen, 
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pada remaja 

penghuni 

lembaga 

permasyaraka

tan kota 

Samarinda 

tingkatan stres 

 

Sampel : 20 orang 

 

Instrument : 

Depression, 

Anxiety, and 

Stress Scale 

(DASS) 

Control 

Group 

Design 

 

Hasil analisis : 

statistik T-

Test. 

yang berarti 

bahwa ada 

perbedaan 

signifikan 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

perlakuan 

teknik 

relaksasi 

progresif. 

2. Eko April 

Ariyanto, 

2015 

Jurnal, 

Pengaruh 

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

Terhadap 

Tingkat 

Stress pada 

Remaja di 

Lapas Anak 

Blitar 

Independent: 

relaksasi otot 

progresif 

 

Dependent: 

tingkatan 

stress 

 

Sampel: 61 

dilakukan 

selama 6 sesi 

pertemuan 

 

Instrument: DSI 

(Daily 

Inventory 

Stress) 

Desain penelitian 

: post test 

design 

Hasil 

analisis: 

statistik 

nonparament

rik Mann 

Whitney U 

test. 

Z = 416,500 

pada p = 

0,484 

(p>0,05) ada 

pengaruh 

relaksasi 

terhadap 

tingkat stress 

Remaja di 

Lapas Anak 

Blitar 

ditolak. 

3. Greg J 

Norman, 

2017 

Jurnal, brief 

Relaxing 

training is 

not sufficient 

toalter 

tolerance to 

experimental 

pain 

innovices  

Independent : 

Brief 

relaxation 

training 

 

Dependent : 

experimental 

pain innovices  

 

Sampel : 63  

Instrument : 

Perceived 

Stress Scale 

(PSS), 

Depression 

Scale 

(CESD),State 

and Trait 

Anxiety Index 

(STAI) UCLA 

Loneliness 

Scale, Body 

Desain 

penelitian : 

eksperimenta

l 

Rasio 1,04 

(p< 0,01) 

tidak ada 

pengaruh 

brief 

relaxation 

training is 

not sufficient 

toalter 

tolerance to 

experimental 

pain 

innovices 
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Perceptions 

Questionnaire 

4. Krisna 

Yudhi 

Hartanto, 

2014 

Skripsi, 

Pengaruh 

terapi 

relaksasi 

progresif 

terhadap 

tingkat stress 

terhadap 

lanjut usia di 

PSTW 

Yogyakarta 

Unit 

Budiluhur 

Independent : 
terapi relaksasi 
progresif 

 

Dependent : 

tingkat stress 

 

Sampel : 16 orang, 

dilakukan 6 

hari berturut-

turut 

 

Instrument : 

kuisioner 

puspitasari, 

2012 

Desain 

penelitian: 

pre 

eksperiment 

one group 

pre test post 

test design 

purposive 

sampling 

Hasil Analisi 

: wilcoxon 

match pair 

test 

Z = -2,646 

dengan 

signifikasi 

0,008 maka 

Ha diterima 

ada pengaruh 

relaksasi 

progresif 

terhadap 

penurunan 

stress lansia 

5. Peter M. 

Scheufel

e1, 2000 

Jurnal, 

Effects of 

Progressive 

Relaxation 

and Classical 

Music on 

Measurement

s of Attention, 

Relaxation, 

and Stress 

Responses 

Independent : 

Progressive 

Relaxation and 

Classical 

Music 

 

Dependent : 

Attention, 

Relaxation, 

and Stress 

Responses 
 

Sampel : 67 
 

Instrument : 

analyses of 

variance 

(ANOVA) 

Desain 
penelitian : 
eksperimental 

[F(2,47)D35:

588, <0:05] 

Progressive 

Relaxation 

group 

exhibited 

more 

relaxation 

behaviors 

than did the 

Music and 

the Silence 

Condition 

groups. 

 

 

 




