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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun 

keatas (UU RI No. 13 tahun 1998). Menurut dokumen pelembagaan lanjut 

usia dalam kehidupan bangsa yang diterbitkan oleh Departemen Sosial 

dalam rangka pencanangan hari Lanjut Usia Nasional (LUN) tanggal 29 

Mei 1996 oleh Presiden RI, batas usia lanjut adalah 60 tahun atau lebih 

(Fatimah, 2010). 

Lanjut usia merupakan suatu hal yang akan terjadi pada manusia, 

prosesnya sendiri terjadi sepanjang hidup yang tidak dimulai dari suatu 

waktu tertentu, namun dimulai sejak permulaan kehidupan, menjadi tua 

merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap–tahap 

kehidupannya yaitu neonatus, toddler, pra school, school, remaja, dewasa 

dan lansia tahapan ini dimula secara biologis dan psikologis (Padila, 2013). 

2. Klasifikasi Lansia

Klasifikasi lansia dibagi menjadi lima (Maryam et al.,  2008) yaitu:

a. Pra lansia (prasenilis) seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.

b. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, lansia resiko

tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun lebih atau seseorang yang

berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.

c. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan

atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
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d. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

3. Teori-Teori Proses Menua 

Proses menua sendiri sifatnya individuan, dimana proses menua 

terjadi pada usia yang berbeda, dan tidak ada faktor yang dapat mencegah 

proses menua teori menua sendiri dibagi menjadi teori biologis dan teori 

psikososial (Hidayat, 2011). 

a. Teori biologis  

Teori biologis menurut (Hidayat, 2011) 

1) Teori jam genetik 

Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki 

rentang hidup maksimal sekitar 110 tahun, sel–sel yang diperkirakan 

bisa membelah 50 kali, sesudah itu akan mengalami deteriorasi. 

2) Teori cross–linkage 

Kolagen penyusun tulang diantara susunan molecular, akan 

meningkat kekakuannya sehingga terjadi kekakuan, dikarenakan sel 

yang sudah tua dan reaksi kimia yang menyebakan jaringan kuat. 

3) Teori radikal bebas  

Radikal bebas merupakan perusak membran sel yang berakibat 

kerusakan dan kemunduran secara fisik. 

4) Teori genetik 

Menua terjadi akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh 

molekul/DNA dan setiap sel yang pada saatnya mengalami mutasi. 
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5) Teori immunologi 

Diproduksinya zat khusus saat proses metabolisme yang tidak bisa 

diterima tubuh sehingga tubuh melemah, sistem immmune menjadi 

kurang efektif dalam mempertahankan diri, regulasi dan 

responsibilitas. 

6) Teori stres–adaptasi 

 jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan 

internal, kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel–sel tubuh lelah 

terpakai. 

7) Teori wear and tear (pemakaian dan rusak) 

Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel–sel tubuh lelah 

(terpakai). 

b. Teori psikososial 

Teori psikososial menurut (Hidayat, 2011). 

1) Teori integritas ego 

Teori perkembangan ini mengidentifikasi tugas–tugas yang 

harus dicapai dalam tiap tahap perkembangan. Tugas 

perkembangan terakhir merefleksikan kehidupan seseorang dan 

pencapaiannya. Hasil akhir dari penyelesaian konflik antara 

integritas ego dan keputusan adalah kebebasan. 

2) Teori stabilitas personal 

Kepribadian manusia sudah terbentuk sejak anak–anak dan 

akan bertahan secara stabil sampai tua. Perubahan radikal saat tua 

akan mengindikasikan terjadi penyakit pada otak. 
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c.  Penurunan fisiologis 

Perubahan fisik pada lansia dibagi menjadi dua yaitu penuaan 

intrinsik dan penuaan ektrinsik, pada penuaan instrinsik (faktor dari 

dalam) mengacu pada perubahan yang diakibatkan oleh proses penuaan 

normal yang telah diprogram secara genetik dan pada dasarnya 

universal dalam spesies yang bersangkutan. Penuaan ekstrinsik (faktor 

dari luar) terjadi akibat pengaruh dari luar diri seperti penyakit, polusi 

udara dan sinar matahari, merupakan penuaan yang abnormal yang 

dapat dihilangkan atau dikurangi dengan intervensi perawatan 

kesehatan yang efektif (Fatimah, 2010). 

Perubahan yang terjadi pada penuan intrinsik diantaranya : 

1) Pengelihatan  

Semakin bertambahnya usia, lemak akan berakumulasi 

disekitar kornea dan membentuk lingkaran berwarna putih atau 

kekuningan di antara iris dan sclera. Kejadian ini disebut arkus 

sinilis, biasanya ditemukan pada lansia. Perubahan penglihatan dan 

fungsi mata yang dianggap normal dalam proses penuaan termasuk 

penurunan kemampuan dalam melakukan akomodasi, konstriksi 

pupil akibat penuaan dan perubahan warna serta kekeruhan lensa 

mata, yaitu katarak (Suhartin, 2010). 

2) Pendengaran 

Terjadinya pengecilan daya tangkap pada telinga bagian 

tengah membran timfani, pengapuran dari tulang pendengaran, 

lemah dan kakunya ligament dan otot. Implikasi dari hal ini adalah 

gangguan konduksi pada suara (Miller, 2009). Pada telinga bagian 
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luar terjadi perpanjangan dan penebalan rambut, kulit menjadi lebih 

tipis dan kering serta terjadi peningkatan keratin. Implikasi dari hal 

ini adalah potensial terbentuk serumen sehingga berdampak pada 

gangguan konduksi suara (Miller, 2009). 

3) Perabaan 

Pada lansia terjadi penurunan kemampuan dalam 

mempersepsikan rasa pada kulit, terjadi karena penurunan korpus 

free nerve ending pada kulit. Rasa tersebut berbeda untuk setiap 

bagian tubuh sehingga terjadi penurunan dalam merasakan tekanan, 

raba panas dan dingin. Gangguan pada indera peraba tentunya 

berpengaruh pada sistem somatosensoris. 

Somatosensoris adalah reseptor pada kulit, subkutan telapak 

kaki dan propioceptor pada otot, tendon dan sendi yang memberikan 

informasi tentang kekuatan otot, ketegangan otot, kontraksi otot dan 

juga nyeri, suhu, tekanan dan posisi sendi. Pada lansia dengan 

semakin menurunnya kemampuan akibat faktor degenerasi maka 

informasi yang digunakan dalam menjaga posisi tubuh yang didapat 

dari tungkai, panggul, punggung dan leher akan menurun (Chaitow, 

2005 dalam Dewi, 2015).  

4) Muskuloskeletal 

Pada lansia dijumpai proses kehilangan massa tulang dan 

kandungan kalsium tubuh, serta perlambatan remodeling dari tulang. 

Massa tulang akan mencapai puncak pada pertengahan usia dua 

puluhan (di bawah usia 30 tahun). Penurunan massa tulang lebih 

dipercepat pada wanita pasca menopause. Sama halnya dengan 
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sistem otot, proses penurunan massa tulang ini sebagai disebabkan 

oleh faktor usia dan disuse (Wilk, 2009). 

5) Sistem Persarafan 

a) Sistem saraf pusat 

Pada proses menua otak mengalami penurunan 10.000 

neuron/tahun. Neuron berfungsi mengirimkan signal kepada sel 

lain dengan signal 200 mil/jam.Dalam proses menua terjadi 

atrofi cerebral sebesar 10% saat usia 30-70 tahun. Terjadi 

pembengkakan batang dendrit dan sel mulai mati terjadi secara 

progresif (Suhartin, 2010).  

b) Sistem saraf perifer 

Penuaan menyebabkan penurunan presepsi sensorik dan 

respon motorik pada susunan SSP. Hal ini terjadi karena SSP 

pada usia lanjut usia mengalami perubahan. Berat otak pada 

lansia berkurang berkaitan dengan berkurangnya kandungan 

protein dan lemak pada otak sehingga otak menjadi lebih ringan. 

Akson, dendrit dan badan sel saraf banyak mengalami kematian, 

sedang yang banyak mengalami perubahan. Dendrit yang 

berfungsi untuk komunikasi antar sel mengalami perubahan 

menjadi lebih tipis dan kehilangan kontak antar sel. Daya hantar 

saraf mengalami penurunan 10% sehingga gerakan menjadi 

lambat. Akson dalam medula spinalis menurun 37%. Perubahan 

tersebut mengakibatkan penurunan kognitif, koordinasi, 

keseimbangan, kekuatan otot, reflek, perubahan postur dan 

waktu reaksi (Sherwood, 2009). 
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Perubahan dalam sistem neurologis dapat termasuk 

kehilangan dan penyusutan neuron, dengan potensial 105 

kehilangan yang diketahui pada usia 80 tahun. Secara fungsional 

terdapat suatu perlambat reflek tendon, terdapat kecenderungan 

kearah tremor dan langkah yang pendek-pendek atau gaya 

berjalandengan langkah kaki melebar disertai dengan 

berkurangnya gerakan yang sesuai. Waktu reaksi menjadi lebih 

lambat, dengan penurunan atau hilangnya hentakan pergelangan 

kaki dan pengurangan reflek lutut, bisep dan trisep terutama 

karena pengurangan dendrit dan perubahan pada sinaps, yang 

memperlambat konduksi (Suhartin, 2010). 

6) Perubahan Pada Kardiovaskuler 

Kemampuan arteri dalam menjalankan fungsinya berkurang 

sampai 50%, pembuluh darah kapiler mengalami penurunan 

elastisitas dan permeabilitas. Terjadi perubahan fungsional berupa 

kenaikan tahanan vaskular sehingga menyebabkan peningkatan 

tekanan sistole dan penurunan perfusi jaringan. Penurunan 

sensitifitas baroreseptor menyebabkan terjadinya hipotensi postural. 

Curah jantung (cardiac output) menurun akibat penurunan denyut 

jantung maksimal dan volume sekuncup. Respon vasokonstriksi 

untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah (pooling of blood) 

menurun sehingga repon terhadap hipoksia menjadi lambat 

(Pudjiastuti dan Utomo, 2003). 
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7) Perubahan Struktur 

Suhartin (2010) Pada fisiologis gaya hidup merupakan 

pengaruh utama terhadap kerja kardiovaskular, dan merupakan 

faktor penting terjadinya perubahan yang terjadi berdasarkan 

penyakit terkait. 

8) Perubahan Pernafasan 

Perubahan pernapasan yang berhubungan dengan usia yang 

mempengaruhi kapasitas dan fungsi paru meliputi peningkatan 

diameter anterioposterior dada, kolaps osteoporosis vertebra yang 

mengakibatkan kifosis, kalsifikasi kartilago kosta dan penurunan 

mobilitas kosta, penurunan efisiensi otot pernapasan, peningkatan 

rigiditas paru atau hilangnya recoil paru mengakibatkan peningkatan 

volume residu paru dan penurunan kapasitas vital paru dan 

penurunan luas permukaan alveoli. Penurunan efisiensi batuk, 

berkurangnya aktivitas silia dan peningkatan ruang rugi pernapasan 

membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi pernapasan ( Suhartin, 

2010). 

9) Perubahan pada Sistem Urinaria 

Perubahan yang terjadi pada sistem urinaria akibat proses 

menua, yaitu penurunan kapasitas kandung kemih (N: 350-400 mL), 

peningkatan volume residu (N: 50 mL), peningkatan kontraksi 

kandung kemih yang tidak di sadari, dan atopi pada otot kandung 

kemih secara umum. Implikasi dari hal ini adalah peningkatan risiko 

inkotinensia (Suhartin, 2010). 
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10) Perubahan pada Sistem Gasrointestinal 

Banyak masalah gastrointestinal yang dihadapi oleh lansia 

berkaitan dengan  gaya hidup. Mulai dari gigi sampai anus terjadi 

perubahan morfologik degeneratif, antara lain perubahan atrofi pada 

rahang, mukosa, kelenjar dan otot-otot pencernaan (Suhartin, 2010). 

11) Perubahan pada Sistem Reproduksi 

Penurunan spermatozoa secara berangsur-angsur pada pria 

dan terjadi atrofi asini prostan otot pada area hiperplasia. Atrofi 

Asiniter terjadi pada 75% usia >90 tahun. Sedangkan pada wanita 

mengalami penurunan ekstrogen yang menyebabkan implikasi atrofi 

jaringan payudara dan genital, dan terjadinya penurunan masa tulang 

dengan resiko osteoporosis dan fraktur, maupun peningkatan 

kecepatan aterosklerosis (Suhartin, 2010). 

12) Perubahan Psikologis 

Masalah psikologik yang dialami oleh golongan lansia ini 

pertama kali mengenai sikap mereka sendiri terhadap proses menua 

yang mereka hadapi, antara lain kemunduran badaniah atau dalam 

kebingungan untuk memikirkannya (Boedhi dan Hadi, 2010). 

Kesusahan kehilangan seseorang yang dicintai seringkali 

mengakibatkan stres, juga bila kehilangan teman atau relasi lain. Ini 

dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikiatrik (Brocklehurst dan 

Allen, 1987 dalam Boedhi dan Hadi, 2010). 

Azizah (2011), pada lanjut usia permasalahan yang menarik 

adalah kurangnya kemampuan dalam beradaptasi secara psikologis 

terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Penurunan 
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kemampuan beradaptsi terhadap perubahan dan stres lingkungan 

sering menyebabkan gangguan psikososial pada lansia. Masalah 

kesehatan jiwa yang sering muncul pada lansia adalah gangguan 

proses pikir, demensia, gangguan perasaan seperti depresi, harga diri 

rendah gangguan fisik dan gangguan perilaku. 

 

B. Stres 

1. Definisi  

Stres adalah stimulus atau situasi yang menimbulkan distres dan 

menciptakan tuntutan fisik dan psikis dan adaptasi. Apabila kondisi stres 

ini terus menerus terjadi pada lansia dan tidak diatasi secepatnya maka 

akan berdampak kemasalah kejiwaan lansia (Lestari, 2015).  

Richard (2010) stres adalah suatu proses yang menilai suatu 

peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan dan 

individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif 

dan perilaku. 

2. Mekanisme Stres 

Dalam situasi stres, sistem endokrin yang terdiri dari kelenjar-

kelenjar, seperti adrenal, tiroid, dan pituitary (pusat pengendalian 

kelenjar), melepaskan pengeluaran hormon masing-masing ke aliran 

darah dalam rangka mempersiapkan badan pada situasi darurat. 

Akibatnya, sistem syaraf otonom mengaktifkan kelenjar adrenal yang 

mempengaruhi sistem pada hormon epinefrin. Hormon yang juga dikenal 

sebagai hormon adrenalin ini memberi tenaga pada individu serta 

mempersiapkan secara fisik dan psikis. 



18 
 

 
 

Adanya peningkatan hormon adrenalin dan noradrenalin atau 

epinefrin dan norepinefrin menimbulkan disregulasi biokimia tubuh, 

sehingga muncul ketegangan fisik pada diri individu. Dampak dari proses 

fisiologis ini dapat timbul pada perilaku sehari-hari. Individu tersebut 

berpotensi menjadi mudah marah atau tersinggung, gelisah, tidak mampu 

memusatkan perhatian, ragu-ragu, bahkan kemungkinan ingin lari dari 

kenyataan hidup (Dariyo, 1997). 

3. Faktor Pencetus Stres 

Stres dapat terjadi selama berangsurnya hidup dan dapat 

berkembang sesusi individu. Menurut Sarafino (2008) faktor yang 

mempengaruhi stress ada 3 yaitu: 

a. Diri individu 

Diri individu merupakan pendorong dan penarik konflik dan 

menghasilkan kecenderungan yang berkebalikan yaitu approach dan  

voidance (Sarafino,2008), tipe dasar konflik yaitu: 

1) Approach-Aproach Conflict  

Muncul saat tertarik pada 2 tujuan baik. 

2) Avoidance- Avoidance Conflict  

Muncul saat dihadapkan dengan dua pilihan yang tidak 

menyenangkan dan diminta untuk memilih salah satu. 

3) Approac-Avoidance conflict  

Muncul saat kondisi menarik maupun tidak menarik dalam satu 

situasi dan tujuan yang sama. 
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b. Keluarga 

Sarafino (2008) menyatakan adanya anggota baru dalam 

keluarga, perceraian, keluarga sakit, cacat dan kematian adalah faktor 

pencetus stres.  

c. Komunitas dan Masyarakat 

Pengalaman yang terjadi di lingkungan maupun pekerjaan 

yang kurang baik adalah faktor pencetus stres (Sarafino, 2008). 

2. Dampak Stres 

Stres sangat mempengaruhi kesehatan dengan cara mempengaruhi 

fisik yang berdampak pada kesehatan dan mempengaruhi perilaku individu 

yang menyebabkan penyakit, Aspek yang mempengaruhi kondisi fisik yaitu 

aspek biologis dan aspek zxzxKondisi fisik memiliki dua aspek  (Sarafino, 

2008), yaitu : 

a. Aspek Biologis 

Gejala yang timbul pada aspek ini adalah terjadinya 

gangguan kesehatan berupa sakit kepala, mual, kurangnya nafsu 

makan, gangguan kulit, produksi keringat meningkat, gangguan 

pencernaan, tidur tidak nyenyak. 

b. Aspek Psikologis 

Gejala yang muncul pada aspek ini adalah emosi yang 

meningkat, gejala kognisi, gejala tingkah laku (Sarafino,2008). 

3. Tahapan Stress dan Gejala 

Amberg pada tahun 1979 dalam Manurung, 2016, membagi stres 

atas enam tahapan, yaitu: 
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a. Stres Tahap I 

Stres tahap I merupakan tahapan stres paling ringan, dengan 

tanda dan gejala yaitu :  

1) Menghadapi segala sesuatu dengan berlebihan 

2) Penglihatan yang mulai menurun 

3) Mengerjakan pekerjaan dengan berlebihan tanpa menyadari telah 

menguras energi 

4) Rasa senang yang berlebihan 

5) Rasa gugup berlebih.  

b. Stres tahap II 

Stres tahap II merupakan tahapan stres dimana keadaan yang 

menyenangkan mulai menghilang dan mulai timbulnya keluhan-

keluhan karena kekurangan energi yang disebabkan waktu istirahat 

yang kurang. 

Tanda dan gejala yang timbul, yaitu:  

1) Merasa letih saat bangun pagi dimana ketika bangun pagi 

seharusnya merasa segar. 

2) Merasa lelah sesudah makan siang 

3) Mudah lelah  

4) Selalu merasa jantung berdebar 

5) Sering muncul gangguan lambung dan perut, serta nyeri punggung. 

6) Tidak bisa santai. 
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c. Stres tahap III  

Pada tahap III keluhan timbul semakin nyata dan mengganggu, 

diakibatkan karna keluhan ke II diabaikan dan orang tetap memaksakan 

diri bekerja. Tanda dan gejalanya, yaitu : 

1) Sering terjadi gangguan usus maupun lambung. 

2) Otot terasa tegang. 

3) Selalu merasa tidak tenang dan emosi meningkat. 

4) Tidur terganggu. 

5) Badan terasa lemas dan ingin pinsan. 

d. Stres tahap VI 

Bila dalam pemeriksaan tahap III normal namun keluhan pasien 

masih maka akan timbul gejala tingkat VI. Tanda dan gejalanya, yaitu: 

1) Merasa mudah lelah. 

2) Hal yang awalnya dirasakan menyenangkan namun tiba-tiba merasa 

bosan dan kesal dengan pekerjaan itu. 

3) Hilangnya rasa antusias dalam hal apapun. 

4) Menurunnya aktifitas sehari-hari. 

5) Sering mimpi buruk saat tidur, sehingga susah tidur. 

6) Semangat dan gairah yang menurun. 

7) Daya ingat dan konsentrasi menurun. 

8) Ketakuitan dan kecemasan tanpa penyebab yang pasti. 

e. Tingkat stres tahap V 

Tahapan dimana tingkatan- tingkatan stres semakin meningkat 

sehingga  timbul tahapan ke V. Tanda dan gejalanya, yaitu : 

1) Kelelahan fisik dan mental yang mendalam. 



22 
 

 
 

2) Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan 

sederhana. 

3) Gangguan sistem pencernaan yang semakin parah (gastro-intestinal 

disorder) 

4) Timbul ketakutan dan kecemasan yang semakin meningkat, mudah 

bingung dan panik. 

f. Stres tahap VI 

Merupakan tahapan klimaks dimana individu mengalami panic 

attack dan perasaan takut mati. Tidak jarang individu yang mengalami 

stress tahap ini sering dibawa ke UGD meskipun pada akhirnya dibawa 

pulang kembali karna tidak ditemukan kelainan fisik dan organ tubuh. 

Tanda dan gejalanya, yaitu: 

1) Jantung berdebar sangat kencang. 

2) Sesak nafas. 

3) Sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringan yang berlebih. 

4) Tidak ada tenaga untuk beraktifitas. 

5) Pingsan dan kolaps. 

4. Alat Ukur Stres 

a. Definisi DASS (Depression Anxiety Stress Scale) 

 DASS adalah skala stress yang bersifat subjektif berfungsi 

mengukur stres, depresi, kecemasan, dan status emosional negatif. 

DASS merupakan singkatan dari Depression Anxiety Stress Scale dan 

diciptakan pertama kali oleh Lavibon pada tahun 1995 yang menjadi 

alat ukut stres secara Internasional. Skala Stres sensitif terhadap tingkat 

kronis non-spesifik gairah. DASS menilai kesulitan santai, gairah saraf, 
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dan menjadi mudah marah / gelisah, mudah tersinggung / over-reaktif 

dan tidak sabar (Imam, 2017). 

Tabel 2.1 Skala Depression Anxiety Stress Scale 

No Pertanyaan 0 1 2 3 

1. Saya sering marah karena hal sepele 

yang terjadi 

    

2. Bibir saya terasa kering dan pecah-

pecah. 

    

3. Saya susah merasakan hal positif 

yang terjadi pada diri saya. 

    

4. Saya mengalami gangguan dalam 

pernafasan (misalnya: seringkali 

terengah-engah atau tidak dapat 

bernafas padahal tidak melakukan 

aktivitas fisik sebelumnya). 

    

5. Untuk melakukan kegiatan sehari-

hari saya merasa tidak kuat lagi. 

    

6. Dalam satu bulan ini saya bertingkah 

berlebihan dalam menanggapi situasi. 

    

7. Kaki terasa pegal dan mau copot     

8. Saya selalu melakukan hal-hal yang 

sepele dan susah untuk berdiam diri 

    

9. Saya merasa sangat cemas dan saya 

akan merasa sangat lega jika semua 

ini berakhir. 

    

10. Saya sering merasa putus asa dalam 

menjalani hidup 

    

11. Saya merasa mudah emosi     

12. Saya merasa cemas yang berlebihan     

13. Saya merasa hidup saya tertekan dan 

sedih. 

    

14. Saya merasa kehilangan kesabaran 

dalam menghadapi situasi yang 

membuat jenuh.  

    

15. Saya merasa badan tak berdaya dan 

terasa mau pinsan 

    

16. Saya merasa tidak antusias dalam hal 

apapun. 

    

17. Saya merasa bahwa tidak berguna 

sebagai manusia 

    

18. Saya merasa mudah emosi dengan 

pernyataan orang lain. 
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19. Saya merasa anggota tubuh 

mengeluarkan keringat berlebihan 

(misalnya: tangan berkeringat), 

padahal temperatur tidak panas atau 

tidak melakukan aktivitas fisik 

sebelumnya. 

    

20. Saya menjadi seorang yang penakut.     

21. Saya merasa hidup kurang 

bermanfaat untuk orang lain. 

    

22. Saya sulit untuk mengistirahatkan 

tubuh. 

    

23. Saya merasa kurang nafsu makan.     

24. Saya tidak bisa menikmati segala hal 

yang telah saya lakukan. 

    

25. Saya merasa aktifitas jantung saya 

kurang baik, walaupun saya tidak 

sehabis melakukan aktivitas fisik 

(misalnya: merasa detak jantung 

meningkat atau melemah). 

    

26. Saya merasa sedih dan hilang minat.     

27. Saya merasa tingkat emosi yang 

berlebihan. 

    

28. Saya menjadi orang yang mudah 

panik. 

    

29. Saya susah menerima kenyataan 

yang telah terjadi. 

    

30. Saya merasa takut jika tidak bisa 

menyelesaikan tugas-tugas dengan 

cepat. 

    

31. Saya merasa hilang akan minat 

dalam hal apapun. 

    

32. Saya merasa tidak sabar dengan 

gangguan yang ada dalam diri saya. 

    

33. Saya mudah merasa gelisah.     

34. Saya merasa hidup ini tidah berharga 

lagi. 

    

35. Saya tidak dapat menerima hal yang 

menghambat kegiatan saya. 

    

36. Sayamerasa ketakutan yang berlebih.     

37. Saya merasa tidak ada masa depan 

dalam diri saya. 

    

38. Saya measa hidup ini sia-sia.     
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5. Cara pengukuran tingkatan stres 

Skala DASS memiliki 42 poin pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden dengan cara menyilang angka sesuai dengan yang dialami 

responden setiap harinya selama seminggu belakangan dengan ketentuan 

skor penilaian skala DASS sebagai berikut : 

0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah. 

1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang kadang. 

2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau  

lumayan sering. 

3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali 

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan hasil pengisian kuisioner 

responden dan peneliti akan mengkatagorikan tingkatan stres berdasarkan 

skor penilaian kuisioner DASS (Lovibond dan Lovibond, 2003). 

a. Normal   : 0-14 

b. Stres Ringan  : 15-18 

c. Stres Sedang  : 19-25 

d. Stres Berat  : 26-33 

e. Stres Sangat Berat : < 34 

 

 

39. Saya merasa gelisah dan selalu 

memikirkan hal-hal yang kurang 

baik. 

    

40. Dalam keadaan panik saya sering 

mempermalukan diri sendiri. 

    

41. Tubuh saya sering gemetar tanpa 

diduga (misalnya: pada tangan). 

    

42. Saya merasa kehilangan inisiatif 

untuk melakukan sesuatu. 
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C. Latihan Relaksasi  Progresif 

1. Definisi 

Teknik relaksasi progresif merupakan teknik relaksas dalam yang 

tidak memerlukan sugesti, imajinasi, dan ketekunan (Setyoadi dan 

Kusharyadi, 2011). Teknik relaksasi progesif memungkinkan seseorang 

untuk mengendalikan respons tubuhnya terhadap ketegangan (Kozier et al, 

2011). 

Perubahan yang diakibatkan oleh teknik relaksasi progesif yaitu 

dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan frekuensi jantung, 

mengurangi disritmia jantung, mengurangi kebutuhan oksigen. Selama 

stres, hormon-hormon seperti epineprin, kortisol, glukagon, ACTH, 

kortikosteroid dan tiroid akan meningkat, stres fisik maupun emosional 

mengaktifkan sistem neuroendokrin dan sistem saraf simpatis melalui 

hipotalamus-pituitari-adrenal. Teknik relaksasi progresif akan 

mengaktivasi kerja sistem saraf parasimpatis dan memanipulasi 

hipotalamus melalui pemusatan pikiran untuk memperkuat sikap positif 

sehingga rangsangan stres terhadap hipotalamus berkurang (Masudi, 

2011). 

2. Jenis Relaksasi  

Relaksasi terdiri dari relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera 

dan relaksasi melalui hipnose, yoga dan meditasi (Subandi, 2002).  

a. Relaksasi otot adalah relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi 

ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot.  

b. Relaksasi kesadaran indra, dalam pelaksanaan teknik ini individu akan 

diberikan satu pertanyaan yang tidak untuk dijawab secara lisan tetapi 
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untuk dirasakan sesuai dengan apa yang didapat atau tidak dapat 

dialami individu pada waktu instruksi diberikan. 

c. Relaksasi melalui hipnosa, yoga dan meditasi 

3. Tujuan Latihan Relaksasi Progresif  

Tujuan dari teknik relaksasi progresif (Setyoadi dan Kushariyadi 

2011) bahwa yaitu:  

a. Menurunkan irama jantung, ketegangan otot, nyeri leher, tekanan 

darah, metabolik dan rasa cemas berlebih.  

b. Meningkatkan oksigen  

c. Meningkatkan kefokusan dan relaksasi.  

d. Meningkatkan konsentrasi.  

e. Menurunkan tingkat stres.  

f. Mengatasi terjadinya insomnia, depresi, spasme otot, fobia gagap 

ringan, iritabilitas. 

g. Menghilangkan rasa emosi negatif.  

4.  Indikasi Latihan Relaksasi Progresif 

Indikasi dari relaksasi progresif (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011) 

adalah: 

a. Responden dengan keluhan insomnia 

b. Responden dengan keluhan stres 

c. Responden dengan keluhan Kecemasan berlebih 

d. Responden dengan depresi 
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5. Kontraindikasi Relaksasi Progresif 

Kontraindikasi dari latihan relaksasi progresif adalah cidera akut 

atau ketidaknyamanan muskuloskeletal, dan penyakit jantung berat 

maupun akut (Fritz, 2005 dalam Mashudi, 2015). 

6. Metode Relaksasi Progresif 

Salah satu metode relaksasi progresif adalah menegangkan dan 

merilekskan otot-otot kepala hinggajari-jari kaki secara progresif. Cara 

melakukan metode otot rileksasi dengan melakukan gerakan dari otot 

kepala hingga turun ke otot jari kaki (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011). 

7. Langkah – langkah melakukan latihan relaksasi otot progresif 

Langkah awal yang perlu diperhatikan yakni ruangan yang 

nyaman untuk dilakukan latihan relaksasi progresif. Ruangan yang 

terbuka ataupun yang tertutup dapat digunakan latihan relaksasi 

progresif, sehingga dapat memberiakan rasa nyaman. Menggunakan 

pakaian senyaman mungkin untuk digunakan saat relaksasi progresif. 

Terpenting adalah individu yang melakukan relaksasi progresif 

merasakan nyaman dan tenang. Lebih dianjurkan melakukan latihan 

relaksasi dengan kursi yang nyaman bukan diatas tempat tidur sebab 

sampel dalm penelitian ini merupakan lansia. Banyak cara dan gerakan 

untuk melakukan latihan relaksasi progresif yang bermanfaat untuk 

kesehatan (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011). 

Beberapa gerakan pada latihan relaksasi progresif  

a. Gerakan pertama.  

Gerakan untuk melatih M. Bicep dan mengkontraksikan otot 

pada wrish saat mengenggam. 
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Gambar 2.1 Gerakan mengepalkan tangan 

Sumber: Data primer, 2018 
 

1) Posisi dalam keadaan duduk, posisi badan tegak, kepala lurus 

menghadap kedepan, tangan berada diatas paha genggam tangan 

kiri membuat suatu kepalan. 

2) Buat kepalan selama 8 detik semakin kuat dan rasakan 

ketegangan yang terjadi. 

3) Lepaskan kepalan selama 10 detik dan rasakan relaksasi yang 

terjadi. 

4) Lakukan gerakan 2x sehingga dapat membedakan perbedaan 

antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. 

5) Lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan. 

b. Gerakan kedua  

Gerakan dilakukan untuk melatih otot lengan bagian 

belakang. 
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Gambar 2.2 Gerakan Mengangkat Telapak Tangan 

Sumber : Data primer, 2018 

 

1) Posisi dalam keadaan duduk, posisi badan tegak, kepala lurus 

menghadap kedepan, tangan berada diatas paha. 

2) Ekstensikan pergelangan tangan sehingga lengan terasa tertarik, 

dilakukan selama 8 detik. 

3) Jari-jari menghadap keatas. 

4) Rilekskan tangan selama 10 detik dan rasakan rileksasi tangan 

yang terjadi. 

5) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui perbedaan antara relaksasi 

dan tegang. 

c. Gerakan ketiga 

Gerakan berfungsi melatih otot bicep  (otot pada lengan). 
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Gambar 2.3 Gerakan fleksi elbow, wrish  

Sumber : Data primer, 2018 

1) Posisi dalam keadaan duduk, posisi badan tegak, kepala lurus 

menghadap kedepan. 

2) Genggam kedua tangan sehingga membentuk kepalan 

3) Kemudian bawa kepalan tangan ke pundak sehingga M. bisep 

akan menjadi tegang, dilakukan selama 8 detik. 

4) Relaksasikan tangan selama 10 detik dan rasakan relaksasi yang 

terjadi. 

5) Lakukan gerakan 2x untuk membedakan relaksasi dan 

ketegangan. 

d. Gerakan keempat 

Gerakan dilakukan untuk otot bahu dengan tujuan agar otot 

mengendur. 



32 
 

 
 

  

 

 

Gambar 2.4 Gerakan Ekstensi Shoulder 

Sumber : Data primer, 2018 

1) Posisi dalam keadaan duduk, badan dalam keadaan tegak dan 

posisi kepla lurus menghadap kedepan. 

2) Gerakkan bahu sehingga menyentuh daun telinga, gerakan 

dilakukan dalam hitungan 8 detik. 

3) Rileksasikan gerakan selama 10 detik dan rasakan rileksasi yang 

terjadi. 

4) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui relaksasi dan ketegangan 

yang terjadi. 

e. Gerakan kelima 

Gerakan dilakukan untuk ditunjukan untuk melemaskan otot-

otot wajah pada dahi. 
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Gambar 2.5 Gerakan Mengerutkan Dahi 

Sumber : Data primer, 2018 

1) Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai 

otot terasa keriput dilakukan selama 8 detik. Tutup keras-keras 

mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan 

otot-otot yang mengendalikan gerakan mata.  

2) Relaksasikan gerakan selama 10 detik dan rasakan rileksasi yang 

terjadi. 

3) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui relaksasi dan ketegangan 

otot. 

f. Gerakan  keenam 

Gerakan dilakukan untuk melemaskan otot-otot wajah pada 

daerah mata. 

 

Gambar 2.6 Gerakan Mengerutkan Mata 

Sumber : Data primer, 2018 
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1) Gerakan membuka mata dengan lebar sehingga alis ikut terangkat 

kemudian menutup rapat rapat mata lalu rilekskan kembali dan 

dilakukan selama 8 detik. 

2) Kemudian relaksasikan dan rasakan relaksasi yang terjadi 

3) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui relaksasi dan ketegangan 

otot. 

g. Gerakan ketuju 

Gerakan dilakukan untuk melemaskan otot-otot wajah pada 

daerah rahang 

 
 

Gambar 2.7 Gerakan Menarik Rahang  

Sumber : data primer, 2018 

1) Berfungsi mengurangi ketegangan otot rahang. Katupkan 

rahang, diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi 

ketegangan di sekitar otot rahang, dilakukan selama 8 detik 

2) Kemudian relaksasikan selama 10 detik dan rasakan relaksasi 

yang terjadi. 

3) Lakukan gerakan 2x untuk membedakan relaksasi dan 

kontraksi otot. 
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h. Gerakan kedelapan 

Gerakan dilakukan untuk melemaskan otot-otot wajah pada 

daerah mulut. 

 
 

Gambar 2.8 Gerakan Memajukan Mulut 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Latihan untuk mengendurkan otot-otot diarea mulut dengan 

cara memajukan mulut kedepan atau memasukkan kedua pipi 

kedalam, dilakukan selama 8 detik. 

2) Kemudian relaksasikan selama 10 detik dan rasakan relaksasi 

yang terjadi. 

3) Lakukan gerakan 2x untuk merasakan relaksasi dan 

ketegangan (kontraksi). 

i. Gerakan kesembilan 

Gerakan untuk merileksasikan otot belakang leher, m. 

Trapezius. 
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Gambar 2.9 Relaksasi Neck 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Posisi dalam keadaan duduk, badan dalam posisi tegak dan 

posisi kepala sedikit menengadah bersender pada kurs. 

2) Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang.  

3) Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa 

sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher 

dan punggung atas, dilakukan selama 8 detik. 

4) Kemudian relaksasikan selama 10 detik dan rasakan relaksasi 

yang terjadi. 

5) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui ketegangan dan relaksasi 

otot. 

j. Gerakan kesepuluh 

Gerakan untuk merileksasikan otot bagian depan leher m. 

Scaleni dan m. Sterno cledo mastoideus 
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Gambar 2.10 Fleksi Neck 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Posisi dalam keadaan duduk, badan dalam posisi tegak dan 

posisi kepala sedikit menengadah bersender pada kurs. 

2) Gerakan dengan memfleksikan leher.  

3) Melatih otot leher depan dengan cara memajukan leher kedepan 

atau kearah muka lalu diminta untuk menempulkan dagu kedada 

dan ditekan, dilakukan selama 8 detik  

4) Kemudian relaksasikan selama 10 detik dan rasakan relaksasi 

yang terjadi. 

5) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui perbedaan otot 

menegang dan relaksai 

k. Gerakan kesebelas 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot punggung m. 

Trapezius, m. Latissimus Dorsi, m. Erector spine 
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Gambar 2.11 Ekstensi Vetebra  

Sumber: Data primer, 2018 

1) Duduk tegak. 

2) Ekstensikan punggung selama 8 detik, kemudian relaks. 

3) Saat relaks, tubuh kembali bersandar pada kursi otot menjadi 

lurus dilakukan selama 10 detik. 

4) Lakukan gerakan 2x untuk mengetahui perbedaan relaks dan 

tegang. 

l. Gerakan keduabelas 

Gerakan dilakukan unntuk melemaskan otot-otot dada m. 

Pectoralis, m. Sarratus anterior, m. Abdominal. 

 
 

Gambar 2.12 Tarik Nafas Dada  

Sumber: Data primer, 2018 
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1) Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara 

sebanyak-banyaknya.  

2)  Ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan di 

bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepas.  

3) Saat tegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. 

Ulangi 2x sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi 

tegang dan relaks.  

m. Gerakan ketigabelas 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot perut m. Abdominal, 

m. Sarratus anterior 

 
 

Gambar 2.13 Tarik Nafas Perut 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Posisi duduk badan dalam keadaan tegak 

2) Tarik nafas sedalam mungkin sampai otot perut tertarik 

kedalam ditahan 10 detik, lalu hembuskan. 

3) Ulangi kembali 2x seperti gerakan awal untuk perut. 

n. Gerakan ke empatbelas 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot paha dan betis m, 

quadricep, m. Hamstring, m. Gastrok  
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Gambar 2.14 Ekstensi Hip 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Posisi duduk dan angkat salah satu kaki sehingga otot terasa 

kontraksi. 

2) Luruskan kaki dan tahan selama 10 detik, kemudian lepaskan 

gerakan.  

3) Dilakukan 2x untuk mengetahui relaksasi dan kontraksi otot.  

o. Gerakan kelimabelas 

Gerakan dilakukan untuk otot paha m. Tibial, m. 

Gastroknimeus  

 
 

Gambar 2.15 Ekstensi plantar   

Sumber: data primer, 2018 

1) Posisi duduk badan tegak kepala menghadap kedepan. 

2) tarik telapak kaki ke atas, selama 8 detik. 
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3) Rileksasikan selama 10 detik dan rasakan relaksasi yang terjadi. 

4) Ulangi 2x untuk merasakan perbedaan kontraksi otot dan 

relaksasi otot. 

2.  Mekanisme Latihan Relaksasi Progresif 

Kontraksi otot dimulai dari potensial aksi berjalan sepanjang 

sebuah saraf motorik sampai ujung serat saraf dan setiap ujung saraf 

menyekresi  substansi neurotransmitter yaitu asetilkolin dalam jumlah 

sedikit untuk membuka saluran asetilkolin melalui molekul-molekul 

protein dalam membrane serat otot yang memungkinkan sejumlah besar 

ion natriummengalir kebagian dalam membrane serat otot pada titik 

terminal saraf. Peristiwa ini menimbulkan potensial aksi serat saraf. 

Potensial aksi akan menimbulkan depolarisasi membran serat 

otot, berjalan dalam serat otot ketika potensial aksi menyebabkan 

reticulum sarkolema melepas sejumlah ion kalsium, yang disimpan 

dalam reticulum ke dalam myofibril. Ion kalsium menimbulkan 

kekuatan menarik antara filament aktin dan miosin yang menyebabkan 

bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi ( Syaifudin, 2006) 

Pada saat terjadi kontraksi filamen myosin melengkung karena 

adanya tarikan dari filament aktin. Molekul myosin terdiri dari dua 

bagian, yaitu meromiosin ringan dan meromiosin berat. Meromiosin 

ringan tersusun dua peptida yang satu sama lain saling berhubungan 

dalam suatu heliks. Meromiosin berat tersusun dari dua bagian heliks 

kembar. Bagian meromiosin berat dari molekul myosin terdapat 

penonjolan yang membentuk jembatan penyeberangan. Latihan 

relaksasi progresif dilakukan dengan cara menegangkan kelompok otot 
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tertentu kemudian dirilekskan. Ketegangan otot merupakan hasil dari 

kontraksi serabut otot, sedangkan rileksasi merupakan perpanjangan 

serabut otot.  

Menegangkan otot dapat dilakukan dengan cara menahan nafas 

sehingga pada saat keadaan rileks akan melepaskan ketegangangan dan 

melakukan pernafasan dalam secara teratur. Menegangkan otot dengan 

cara mengeraskan atau melemahkan otot akan mengindikasikan tingkat 

ketegangan otot tiap individu.  

 
Gambar 2.16 kontraksi otot 

          Sumber : Biologigonz, 2010 

 




