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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah merupakan gaya yang dialami oleh dinding arteri 

ketika terdapat dorongan darah kedinding arteri saat darah dipompa 

jantung keluar untuk disalurkan keseluruh tubuh (Palmer & Williams, 

2007). Tekanan darah yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika 

mencapai puncaknya, saat otot-otot jantung berkontraksi disebut tekanan 

sistolik. Tekanan darah diastol ialah tekanan darah terendah ketika 

jantung relaksasi (Yulianti, Rokhanawati, Isnaeni, 2010). 

Hipertensi dapat dikendalikan dengan melakukan aktivitas secara 

rutin. Latihan fisik akan memberikan efek kepada tubuh yang akan 

mempengaruhi sistem otot, sistem peredaran darah, sistem hormonal,dan 

sistem pernafasan. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat 

menghasilkan suatu respon kardiovaskuler yakni penurunan tekanan 

darah (Darmojo, 2015). 

2. Cara Mengukur Tekanan darah  

Tekanan darah dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan 

sphygmomanometer, dengan jenis yang bermacam-macam seperti air 

raksa ataupun digital. Alat tensimeter sebagai alat pengukuran tekanan 

darah terdapat beberapa komponen berupa manset, manometer untuk 

menunjukan tekanan sistol dan diastol, pompa dan selang karet serta 

ventil putar. Teknik pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter 
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ialah dengan auskultasi yaitu mendengarkan tekanan darah sistol dan 

diastol menggunakan stetoskop (Gain, 2013). 

Tekanan darah dapat diukur ketika keadaan rileks, jangan dilakukan 

dalam kondisi nafas masih tersenggal-senggal, lebih baik dilakukan ketika 

pagi hari karena tubuh lebih cukup segar dibandingkan dengan malam 

hari, pengaplikasiannya dapat dilakukan dalam keadaan duduk maupun 

berbaring, kemudian posisikan lengan sejajar dengan jantung, manset 

dipasang pada lengan pasien dekitar dua jari diatas lipatan siku dalam, 

kemudian stetoskop diletakan pada arteri brakialis, pompa sampai suara 

sudah samar untuk terdengar, kemudian tekanan pada tensimeter 

diturunkan secara perlahan-lahan kemudian dapat didengar suara sistol 

dengan suara ketupan pertama dan perlahan-lahan melemah dengan 

ketupan terakhir disebut diastol (Suri, 2017) 

 

Gambar 2.1 Alat pengukur tekanan darah 

Sumber : Mathew, 2018 

 

3. Klasifikasi Tekanan Darah 

Tekanan darah dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu 

tekanan darah rendah, tekanan darah normal, tekanan darah tinggi 

(Huwaidah, Ari, Basyar, 2017). 
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a. Tekanan darah rendah (Hipotensi) 

Hipotensi yaitu seseorang dengan ukuran darah sistol < dari 

100 MmHg, sehingga organ-organ di dalam tubuh tidak mendapatkan 

aliran darah yang cukup, seseorang dengan tekanan darah rendah 

tidak memperlihatkan gejala, dan dapat diketahui ketika tekanan darah 

diukur (Davis, Testaverde, 2012). 

b. Tekanan darah normal (Normotensi) 

Tekanan darah yang berada pada nilai 120 untuk sistol dan 80 

untuk diastol (Blonsky, Pohl, Nally, dkk, 2018) 

c. Tekanan darah tinggi (Hipertensi) 

Tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah sistol ≥ 130 mmHg 

dan tekanan darah diastol diatas 80 mmHg (Blonsky, Pohl, Nally, 

dkk, 2018) 

B. Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu keadaan yaitu terdapat peningkatan dari 

tekanan darah, menurut Kemenkes RI tahun 2013, dikatakan hipertensi 

apabila tekanna darah sistolik berada pada angka diatas 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik diatas 90 mmHg. Peningkatan tekanan darah 

terjadi karena vasokonstruksi pembuluh darah di jantung yang kemudian 

menyebabkan curah jantung meningkat dan tekanan darah pun meningkat. 

(Syamsudin, 2011). Peningkatan tekanan darah tinggi sebaiknya jangan 

diremehkan dan di biarkan dalam jangka waktu yang panjang karena 

dapat berpotensi untuk merusak organ-organ lain didalam tubuh seperti 
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ginjal, jantung, pecah nya pembuluh darah yang ada diotak (Kemenkes 

RI, 2013). 

Hipertensi dapat terjadi pada semua orang yang memiliki faktor resiko 

terjadinya hipertensi antara lain faktor usia, keturunan dan jenis kelamin. 

Hipertensi merupakan suatu penyakit yang sering disebut sebagai sillent 

killer dikarenakan pada dengan hipertensi cinderung tidak mengalami 

tanda dan gejala khusus sehingga seseorang yang menderita hipertensi 

tidak menyadarinya (Kemenkes RI, 2013) 

2. Etiologi dan Faktor Resiko Hipertensi 

Etiologi hipertensi tidak dapat diketahui secara pasti karena hipertensi 

seringkali muncul tanpa disadari penyebabnya terlebih dahulu, dan dapat 

juga disebabkan karena penyakit lain seperti gagal ginjal, ataupun 

kelainan hormonal (Syamsudin, 2011). 

Etiologi dari hipertensi dapat dibagi menjadi dua yaitu hipertensi 

primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan keadaan 

dimana tekanan darah tinggi yang muncul disebabkan oleh suatu obat 

atau penyakit tertentu seperti penyakit sleep apnea disorder, tumor dan 

ginjal (Robinson, 2014). Hipertensi primer merupakan suatu keadaan 

dimana terjadi peningkatan resistensi perifer karena adanya kelainan 

hemodinamika, beberapa faktor resiko dari hipertensi yang menunjang 

hipertensi primer ialah faktor genetik serta kebiasan-kebiasan buruk yang 

dilakukakan seperti kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebih, 

konsumsi alkohol, stress, gaya hidup yang kurang sehat seperti sering 

mengkonsumsi makanan jung food, jarang melakukakan aktivitas dan 

kurang berolahraga (Priyanto & Batubara, 2010). 



15 
 

 
 

Dampak negatif yang terjadi dari gaya hidup modern pada era ini 

khusus nya dalam aspek kesehatan yaitu timbulnya suatu penyakit-

penyakit salah satunya adalah hipertensi, hal ini didasari karena makanan 

instan yang umumnya mengandung natrium (garam) merupakan salah 

satu faktor resiko dari hipertensi. Natrium dalam takaran yang tepat 

sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesimbangan cairan, 

berbeda hal nya jika natrium didalam tubuh berlebihan maka ginjal sulit 

untuk mengeluarkan natrium karena natrium sifatnya mengikat banyak air 

karena adanya resistensi cairan menyebabkan tekanan darah meningkat 

(Sutomo & Budi 2009). 

Faktor resiko lainnya berkaitan dengan umur, jenis kelamin dan faktor 

genetik. Umur menjadi bagian yang tidak bisa dihindari untuk menjadi 

faktor resiko dari berbagai penyakit dikarenakan semakin bertambahnya 

umur, fungsional serta struktural mengalami penurunan sehingga lebih 

rentan dengan berbagai macam penyakit, salah satunya hipertensi yang 

dikarenakan oleh penurunan elastisitas pembuluh darah jantung sehingga 

pembuluh darah tersebut menjadi kaku dan curah jantung meningkat 

(Kozier, 2010). Hipertensi lebih rentan diderita oleh wanita khususnya 

wanita yang sudah menopause karena pengaruh hormon estrogen yang 

menurun menyebabkan sel-sel endotel rusak dan menyebabkan plak 

didarah serta merangsang tekanan darah meningkat. Faktor genetik 

memegang peranan pada faktor resiko hipertensi, sebagian besar orang 

tua dengan hipertensi akan menurunkan kepada anaknya, sehingga anak 

dengan orang tua hipertensi akan lebih beresiko, dikarenakan pewarisan 

sifat dari suatu gen (Racun, 2013). 
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3. Patofisiologi Hipertensi 

Mekanisme pengaturan kontraksi serta relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor pada sistem otak. Pusat vasomotor bermula 

dari saraf simpatis yang berlanjut menuju korda spinalis dan keluar 

melalui kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis yang berada di 

abdomen dan ditorak. Rangsangan dari pusat vasomotor yang berupa 

implus bergerak melalui saraf simpatis kebawah ganglia simpatis, yang 

mana pada kondisi ini preganglion melepaskan asetilkolin yang 

merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah dengan 

dilepaskannya noefrinefril yang bermanisfestasi pada kontraksi pembuluh 

darah. Respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstruksi dapat 

dipengaruhi oleh rasa cemas, takut serta emosi (Handayani, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi seperti keadaan stress 

akan menimbulkan vasokonstruksi dikarenakan adanya sekresi dari 

epinefril, terjadinyanya vasokonstruksi akan meningkatkan volume darah, 

sehingga jantung bekerja lebih cepat dari biasanya, curah jantung naik 

dan menyebabkan hipertensi (Karen, 2012). 

Etiologi hipertensi seperti stress meyebabkan sekresi dari renin. Renin 

yang ada diginjal dapat mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II 

kemudian mengubahnya menjadi angiotensin III yang mana angiotensin 

II dan III menyebabkan lepasnya aldoesteron serta dapat meningkatkan 

volume intravaskular dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. 

Angiotensin II dan angiotensin III dapat menyebabkan hambatan pada 

sekresi natrium yang menyebabkan kenaikan tekanan darah (Udjianti, 

2010). 
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4. Klasifikasi Hipertensi 

American Health Association (AHA) dan American College 

Cardiology (ACC) tahun 2017 menyatakan klasifikasi tingkat hipertensi 

ialah tekanan darah sistol ≥ 140 mmHg, tekanan darah diastol ≥ 90 

mmHg. 

Tabel 2.1 Klasifikasi hipertensi 

(Sumber : Whelton, 2017) 

 

Bp Category Systolic BP  Diastolic BP 

Normal < 120mmHg And <80mmHg 

Elevated 120-129 mmHg And  <80 mmHg 

Hypertension    

Stage 1 130-139 mmHg Or 80-89 mmHg 

Stage 2 ≥140 mmHg Or ≥90 mmHg 

 

Kemenkes RI tahun 2013 menyatakan, klasifikasi hipertensi dibagi 

berdasarkan penyebab dan bentuk hipertensi.  

a. Hipertensi berdasarkan penyebab 

Hipertensi primer dan hipertensi sekunder merupakan bagian 

dari penyebab hipertensi secara umum. Hipertensi primer tidak dapat 

diketahui secara pasti penyebabnya, 90% kasus hipertensi merupakan 

jenis hipertensi primer, hal ini dikaitkan dengan life style, dengan 

kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan seperti merokok, 

kurangnya aktivitas fisik, obesitas, konsumsi jung food yang 

berlebihan (Pusdatin RI, 2014). 

Hipertensi sekunder terjadi karena adanya penyakit lain yang 

kemudian menyebabkan tekanan darah meningkat, penyakit-penyakit 
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yang dimaksut ialah gagal ginjal, konsumsi obat-obatan tertentu, 

kelainan hormonal (Pusdatin RI, 2014). 

b. Hipertensi berdasarkan bentuk 

Kemenkes RI 2017 menyatakan hipertensi berdasarkan 

bentuknya ialah hipertensi diastolik dimana tekanan darah arteri 

sistemik meningkat, hipertensi sistolik, serta hipertensi campuran 

yang mana diastole dan sistol meningkat. 

5. Hipertensi pada Lanjut Usia 

Tekanan darah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

usia, peningkatan tekanan darah terus meningkat setelah umur 60 tahun, 

peningkatan tekanan darah yang kerap disebut dengan penyakit hipertensi 

merupakan suatu penyakit yang tidak memiliki tanda dan gejala dan 

disebut sebagai ”the silent disease”, oleh karena itu lansia dianjurkan 

untuk memeriksakan diri secara rutin karena lansia sangat rentan 

mengalami berbagai macam penyakit terutama hipertensi (Junita, 2014) 

Perubahan anatomi dan fisiologi pada lanjut usia akan mempengaruhi 

sistem yang ada pada tubuh lansia. Kekakuan dinding arteri besar, asupan 

sodium yeang terlalu tinggi dan peningkatan konsentrasi renin yang akan 

menyebabkan berbagai penyakit yang akan dialami oleh lansia, salah 

satunya ialah gangguan kardiovaskuler yang lebih spesifik terhadap 

hipertensi (Darmojo, 2015). 
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C. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia merupakan suatu fase pada siklus kehidupan manusia 

yang terakhir, pada tahapan dan fase ini manusia mengalami kemunduran 

dan menurunnya berbagai macam fungsi tubuh yang akan berdampak 

pada aspek-aspek sosial, ekonomi, mental serta aspek kesehatan, 

dikarenakan daya tahan tubuh manusia pada lanjut usia akan menurun, 

sehingga pada masa lanjut usia sangat rentan oleh berbagai macam 

penyakit (Ratmini dan Arifin, 2011). 

Keterbatasan fungsi yang dialami lansia membuat ketidakmampuan 

unyuk memenuhi kebutuhan-kebutuha secara jasmani maupun rohani. 

Individu dikatakan lansia ketika berumur 60 tahun atau lebih (Nugroho, 

2012). 

2. Batasan-Batasan Lanjut Usia 

Penelitian yang dilakukan oleh aspiani tahun 2014 

menyatakan,batasan-batasan lansia adalah sebagai berikut : 

a. Usia 55-59 tahun yaitu masa virilitas (prasenium) yang mana pada 

masa ini lansia mepersiapkan diri untuk memaksimalkan jiwa dan 

raga untuk perubahan fungsi yang ada pada diri lansia. 

b. Usia 60-64 tahun yaitu masa usia lanju dini (senescen) yang man 

apada masa ini merupakan proses dan kondisi dari penurunan fungsi 

pada lansia. 

c. Usia 65 tahun keatas yaitu keadaan dimana lansia mengalami 

penurunan sistem imun serta fungsi yang ada didalam tubuh sehingga 
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pada usia ini lansia sangat beresiko menderita berbagai macam 

penyakit degeneratif. 

3. Proses penuaan 

Penuaan yaitu proses yang tidak dapat dihindari oleh makluk hidup 

yang dikaruniai umur panjang, pada proses penuaan terjadinya perubahan 

fungsi yang ada didalam tubuh, dari segi penurunan jaringan-jaringan 

didalam tubuh, sehingga jaringan-jaringan tidak mampu untuk 

memperbaiki diri. Lanjut usia merupakan tahapan terakhir pada proses 

penuaan (Darmojo, 2015). 

4. Teori-Teori Proses Penuaan 

Teori penuaan terdiri dari teori penuaan biologis dan teori penuaan 

psikososial. 

a. Teori penuaan biologis 

Teori yang merupakan teori biologis yaitu : 

1) Teori Seluler 

Sel akan terus tumbuh dan membelah untuk mempebaiki diri, 

tetapi ketika proses penuaan terjadi sel-sel tersebut akan 

mengalami pembelaha dengan jumlah yang sedikit pada bagian-

bagian dari organ tubuh seperti pada jantung, saraf, sistem 

muskuloskletal, sehingga sel tidak dapat diganti dan akan 

mengalami kerusakan dan akhirnya sel akan mengalami kematian, 

sehingga regenerasi dari sel tidak terjadi (Azizah, 2011). 
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2) Teori Imunologi 

Fungsi sistem imun untuk mempertahankan diri menurun 

dikarenakan adanya zat khusus yang diproduksi pada saat 

metabolisme didalam tubuh (Hidayat, 2011). 

3) Sintesis Protein 

Perubahan kimiawi yang terjadi pada protein yang ada 

dijaringan tertentu akan mengakibatkan kolagen dan kartilago 

yang ada dikulit menurun elastisitasnya, beberapa protein yang 

ada pada lansia (kolagen, elastin kulit serta kartilago) dibentuk 

beberapa fungsi serta strukturnya dengan protein pada usia muda, 

oleh karena itu pada masa lansia elastisitas dari kulit ataupun 

organ lain menurun (Azizah, 2011). 

4) Teori Genetik dan Mutasi 

Penuaan sudah terprogram pada suatu genetic, dan kemudian 

penuaan tersebut terjadi dikarenakan sel-sel mengalami deteriorasi 

dan perubahan molekul merupakan mutasi yang akan dialami 

seiring dengan pertambahan usia. (Hidayat, 2011). 

5) Teori Radikal Bebas 

Radikal bebas menyebabkan stress oksidatif pada karbohidrat 

dan protein sehingga sel-sel tidak dapat meregenerasi dengan baik.  

b. Teori Psikososial 

1) Teori aktivitas 

Aktivitas mental dan fisik dapat memelihara kesehatan 

seseorang sepanjang rentang kehidupan. Lansia dengan masa 

mudanya selalu melakukan aktivitas akan merasakan adaptasi, 
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sehingga hal tersebut akan tetap dipertahankan sampai usia lanjut 

(Azizah, 2011). 

2) Teori Pembebasan 

Teori ini mengungkapkan bahwa lansia cenderung menarik 

diri dari lingkungan sekitar, serta rasa sosial yang menurun 

dikarenakan beberapa faktor seperti malu untuk menunjukan diri, 

berfikir telah lepas tanggung jawabdan dilimpahkan kepada 

generasi selanjutnya (Azizah, 2011). 

5. Perubahan Fungsi Pada Lanjut Usia 

Fungsi struktural dan fisiologis akan menurun seiring dengan proses 

penuaan (Mauk, 2010). Perubahan-perubahan yang dialami oleh lansia 

akibat dari proses penuaan antara lain: 

a. Sistem Muskuloskletal  

Penurunan masa otot sehingga otot menjadi atrofi dikarenakan 

kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh lansia. Massa tulang 

menurun dan pembentukan tulang melambat dikarenakan menurunnya 

beberapa hormon seperti parathormon, kalsitonin serta hormone 

estrogen pada wanita, serta disebabkan oleh usia yang semakin 

menua, dan pada wanita penuaan ini di percepat oleh faktor 

menopause (Darmojo, 2015). 

b. Sistem Respirasi 

Umur yang bertambah akan mengakibatkan penurunan fungsi-

fungsi pernafasan dikarenakan beberapa faktor seperti otot-otot 

pernafasan yang sudah berkurang kerjanya di sebabkan oleh 

penurunan masa otot serta tulang iga yang menurun elastisitasnya 
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membuat laju ekspirasi terganggu, lansia lebih beresiko menderita 

penyakit-penyakit yang menyerang pernafasan seperti asma, kanker 

paru, penyakit paru obstruktif menahun (Ebersol, 2010). 

c. Sistem Kardiovaskuler 

Umur yang bertambah menyebabkan terjadinya penurunan 

kekuatan untuk kontraksi, kecepatan kontraksi dan isi sekuncup serta 

penebalan dinding pembuluh darah besar sehingga lansia rentan untuk 

mengalami gangguan kardiovaskuler (Darmojo, 2015). Elastisitas 

pembuluh darah pada jantung menurun sehingga pembuluh darah 

tersebut menjadi kaku yang membuat kerja jantung berlebihan ketika 

memompa darah (Kozier, 2010). 

d. Sistem Persarafan 

1) Sistem Saraf Pusat 

Otak memiliki 100 juta sel dengan berbagai macam fungsi, 

salah satunya untuk menghantarkana implus ke tubuh ketika 

proses penuaan terjadi maka sel otak akan menurun 100 juta 

pertahunnya. Susunan saraf akan mengalami atrofi sehingga tidak 

terjadi regenerasi dengan baik akhirnya menyebabkan kematian 

saraf (Azizah, 2011). 

2) Sistem Saraf Perifer 

Susunan saraf mengalami banyak perubahan, dari perubahan 

anatomi serta fisiologi pada serabut saraf mengalami atrofi yang 

progresif, akson dendrit dan badan sel banyak mengalami 

kematian karena kurangnya protein serta lemak dan asupan nutrisi 
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pada saraf, oleh karena itu kondisi yang akan diterima tubuh ialah 

penurunan fungsi kognitif, postur dan reflek (Sherwood, 2009). 

e. Sistem Pendengaran 

Tulang-tulang yang ada dibagian telinga mengalami 

penurunan masa tulang sehingga tulang menjadi mudah rapuh, 

kekuatan dari otot-otot sekitar telinga mengalami penebalan rambut 

serta kulit telinga menjadi tipis, menurunnya fungsi struktur dan 

fungsional sistem pendengaran dapat mengakibatkan terbentuknya 

serumen didalamnya yang mana berdampak pada gangguan konduksi 

suara sehingga pendengaran menurun (Miller, 2009). Atrofi dari 

membran timpani menyebabkan gangguan pendengaran (Ebersol, 

2010). 

f. Sistem Gastrointestinal 

Perubahan gastrointestinal pada lansia dapat terlihat nyata 

pada bagian mulut, rahang, gigi. Proses penuaan memberikan 

perubahan pada bagian-bagian mulut, esofagus, lambung, usus sampai 

anus (Nugroho, 2012). 

g. Sistem Sensoris 

Penurunan korpus free nerve ending yang ada pada kulit 

menyebabkan sistem sensoris mengalami perubahan dan kulit 

mengalami penurunan kepekaan dalam merasakan sesuatu, sehingga 

sistem somatosensoris mengalami penurunan. Faktor-faktor yang 

digunakan untuk menjaga posisi tubuh berada pada tempatnya akan 

menurun fungsinya, dikarenakan faktor lanjut usia (Dewi & Sofia 

2015) 
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h. Sistem Perkemihan 

Atrofi di otot-otot kandung kemih menyebabkan berbagai 

macam masalah kesehatan pada lansia, yaitu inkontinensia (Suhartin, 

2010). Menurunnya fungsi ginjal menyebabkan metabolisme yang 

tidak sempurna, sehingga pengaturan pada perkemihan akan 

kehilangan control ketika berkemih, sehingga terjadilah inkontinensia 

pada lanjut usia (Stuart, 2009). 

6. Problematika pada Lanjut Usia  

Penuaan pada lanjut usia menyebabkan berbagai masalah pada 

anatomi dan fisiologi lansia yang menyebabkan tubuh akan mengalami 

berbagai masalah kesehatan, menurut Wahyunita dan Fitrah (2010) 

penyakit degeneratif yang sering diderita oleh lansia antara lain ialah : 

a. Osteoarthtritis (OA) 

Osteoartrhritis merupakan peradangan pada sendi disertai 

kerusakan pada tulang rawan dan perlunakan permukaan sendi secara 

progresif dan pertumbuhan tulang rawan sendi (osteofit) di tepi 

tulang. 

b. Kencing Manis 

Lansia dengan berat badan berlebih (obesitas), pola makan 

yang kurang benar, serta aktivitas fisik yang cinderung menurun 

menyababkan lansia lebih rentan terkena diabetes mellitus. 

c. Kolesterol 

Kadar kolesterol yang tinggi didalam tubuh akan 

memunculkan berbagai macam penyakit lainnya seperti tekanan darah 

tinggi, stroke, penyakit jantung. 
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d. Osteoporosis 

Osteoporosis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

berkurangnya masa tulang yang menyebabkan menurun kekuatan 

tulang serta meningkatkan kerapuhan tulang (Anna & Quratul, 2013). 

e. Tekanan Darah Tinggi 

Kebanyakan dari lansia menderita penyakit tekanan darah 

tinggi yang tidak disadari keberadaannya, tekanan darah tinggi 

merupakan suatu kondisi dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Pembuluh darah pada lansia 

cinderung tebal dan kaku sehingga menyebabkankemampuan jantung 

untuk memompa darah ke seluruh tubuh menurun dan kerja jantung 

semakin meningkat, sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi, 

apabila penyakit hipertensi. 

 

D. Relaksasi Otot Progresif 

1. Definisi Relaksasi Otot Progresif 

Relaksasi otot progresif merupakan suatu terapi yang memusatkan 

pada otot-otot agar otot menjafi relaks, metodenya dengan cara 

peregangan-peregangan diotot dengan berfokuskan pada ketenangan, 

seluruh otot anggota gerak pertama-tama di kontraksikan terlebih dahulu 

kemudian diikuti oleh relaksasi (Herawati, 2016). 

Relaksasi otot progresif merupakan metode yang mudah untuk 

dilakukan dan tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Relaksasi otot 

progresif efektif untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan 

serta masalah psikologis, relaksasi otot progresif antara lain dapat 
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menurukan tingkat stress, gangguan tidur, mengalihkan rasa nyeri serta 

dapat menurunkan tekanan darah tinggi (Solehati dan Kosasih, 2015). 

2. Manfaat Relaksasi Otot Progresif 

a. Menurunkan tingkat kecemasan 

Relaksasi otot progresif menimbulkan sensasi relaks dan 

tenang sehingga menurunkan aktivitas dari saraf simpatis, sehingga 

rasa tegang yang berlebihan dapat menurun (Sitralita, 2010). 

b. Menurunkan tingkat stress 

Relaksasi otot progresif akan menurunkan aktivitas dari saraf 

parasimpatis, yang mana akan menyebabkan penurunan hormon stress 

sehingga anggota tubuh lebih nyaman dan stress menurun dan tubuh 

berfungsi untuk penyembuhan serta penguatan (Furqon, 2017). 

c. Manangani gangguan tidur 

Relaksasi otot progresif menstimulus hormon CFR 

(corticotropin releasing factor) yang mempengaruhi B endorfin untuk 

membuat suasana hati menjadi bahagia sehingga dengan keadaan 

releks dan bahagia membuat kualitas tidur menjadi baik, relaksasi otot 

progresif dapat menurunkan insomnia (Solehati dan Kosasi, 2015). 

d. Menurunkan ketegangan otot 

Mekanisme kerja dari relaksasi otot progresif ialah aktivitas 

difokuskan pada otot-otot anggota tubuh dengan kontraksi secara 

isometric kemudian merelaksasikannya, sehingga ketegangan otot 

berkurang (Sherwood, 2011). 
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e. Menurunkan tekanan darah tinggi 

Otot-otot tubuh yang relaks karena latihan relaksasi otot 

progresif akan mensekresi hormon CRH (corticotropin releasing 

hormone) dan ACTH (adrenocorticotropic hormone), yang akan 

menyebabkan aktivitas dari saraf simpatis menurun menyebabkan 

pengeluaran adrenalin dan nonadrenalin berkurang, menyebabkan 

pelebaran pembuluh darah, sehingga darah menjadi lancar sehingga 

tekanan darah arterial jantung menurun (Sherwood, 2011). 

f. Membangun emosi positif dan menurunkan emosi negatif 

Relaksasi otot progresif dilakukan pada otot-otot seluruh tubuh 

dengan kontraksi isometrik, diikuti dengan peregangan dan relaksasi 

maksimal membuat tubuh menjadi nyaman, sehingga dapat berfikir 

dengan baik oleh karena itu akan terbentuknya emosi positif.  

3. Indikasi dan Kontraindikasi Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Indikasi dari latihan relaksasi otot progresif antara lain :  

a. Ketegangan otot 

b. Kondisi stress 

c. Gangguan tidur 

d. Nyeri punggung miogenik 

e. Kondisi hipertensi 

f. Kecemasan 

Penelitian Fritz tahun 2013 menyatakan bahwa kontraindikasi dari 

relaksasi otot progresif adalah penyakit jantung kronik, peningkatan 

tekanan intrakranial, cidera akut musculoskletal. 
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4. Langkah-langkah latihan relaksasi progresif 

Latihan relaksasi otot progresif dapat dilakukan selama 20-30 menit, 

lebih baik dilakukan ditempat yang nyaman agar hasilnya menjadi lebih 

baik, Langkah-langkah melakukan terapi relaksasi progresif terdapat 15 

langkah yang dilakukan secara berurutan (Edmund, 2015). langkah-

langkah latihan relaksasi otot progresif pada penelitian ini merupakan 

modifikasi dari penelitian eva tahun 2016, modifikasi yang dilakukan 

yaitu setiap gerakan yang dilakukan menggunakan nafas dalam.  

a. Langkah pertama 

Gerakan dilakukan untuk mengkontraksikan dan melatih otot-

otot fleksor sepanjang lengan bawah dan lengan atas.   

 

 

Gambar 2.2 Gerakan mengepalkan tangan dan nafas dalam 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dengan keadaan relaks, posisi badan tegak dengan 

pandangan lurus kedepan, posisi tangan lurus kedepan sejajar 

dengan bahu 
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2) Genggam kedua tangan sehingga membuat kepalan pada jari-jari 

tangan 

3) Otot-otot tangan dikontraksikan dan tangan diangkat keatas 

disertai dengan nafas panjang 

4) Kepalan jari-jari tangan perlahan-lahan dibuka dan tangan 

diturunkan secara perlahan-lahan seiring dengan menghembuskan 

nafas 

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan  

b. Langkah kedua 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot-otot lengan bagian 

dorsal. 

 

 

Gambar 2.3 Gerakan dorso fleksi dan nafas dalam 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dalam keadaan relaks, postur tubuh tegak dengan 

pandangan lurus kedepan, posisi tangan dorso fleksi. 

2) Tangan diangkat keatas disertai dengan nafas panjang 
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3) Tangan diturunkan secara perlahan-lahan diiringi dengan 

menghembuskan nafas 

4) Gerakan ini dapat dilakukan 6-8 kali pengulangan 

c. Langkah ketiga 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot-otot trisep serta otot-

otot ekstensor pada lengan.   

 

Gambar 2.4 Gerakan lengan ke bahu  

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Duduk dalam keadaan relaks 

2) Genggam kedua tangan sehingga membuat kepalan pada jari-jari 

tangan 

3) Posisi lengan tangan menekuk ke bahu dengan membawa kepalan 

tangan ke bahu sehingga otot-otot bahu menjadi tegang (kontraksi) 

4) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

5) Tangan direlaksasikan dengan meluruskan dan menurunkan secara 

perlahan-lahan 

6) Gerakan ini dapat dilakukan 6-8 kali pengulangan 
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d. Langkah keempat 

Gerakan untuk mengkontraksikan otot-otot bagian shoulder 

kemudian mengendurkan agar otot menjadi relaks. 

 

 

Gambar 2.5 Gerakan elevasi shoulder 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk relaks, postur tegak dengan pandangan lurus ke 

depan  

2) Bahu diangkat keatas  

3) mengkontraksikan otot-otot bahu 

4) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

5) Bahu di relaksasikan dengan menurunkan bahu secara perlahan-

lahan 

6) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

e. Langkah kelima 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot wajah bagian atas. 
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Gambar 2.6 Gerakan menarik dahi 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dengan keadaan relaks, posisi tegak dan pandangan 

lurus kedepan, tangan diletakan diatas paha. 

2) Otot-otot dahi dan alis ditarik keatas kemudian dikontraksikan 

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot-otot dahi dan alis direlaksasikan dengan meregangkan secara 

perlahan-lahan  

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

f. Langkah keenam 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot wajah pada daerah mata. 
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Gambar 2.7 Gerakan mengerutkan mata dan dahi 

Sumber : Data primer, 2018 

 

1) Posisi duduk dengan keadaan relaks dan postur tegak dengan 

pandangan lurus kedepan, posisi tangan diatas paha 

2) Otot-otot dahi dan otot-otot mata dikerutkan 

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot-otot dahi dan otot-otot mata direlaksasikan dengan 

mengendurkan secara perlahan-lahan 

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

g. Langkah ketujuh 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot wajah bagian bawah terutama otot-otot sekitar mulut. 

 

Gambar 2.8 Gerakan tersenyum lebar 

Sumber : Data primer, 2018 
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1) Posisi duduk dalam keadaan relaks, postur tegak dengan 

pandangan lurus kedepan, tangan diatas paha 

2) Otot-otot pipi dikontraksikan dengan cara tersenyum lebar hingga 

terasa otot-otot rahang terangkat  

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot-otot pipi direlaksasikan dengan mengendurkan secara 

perlahan-lahan 

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

h. Langkah kedelapan 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot wajah bagian pipi. 

 

Gambar 2.9 Gerakan meniup terompet 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dalam keaadaan relaks, postur tubuh tegak dengan 

pandangan lurus kedepan, tangan berada diatas paha 

2) Pipi diarahkan kedalam hingga terasa ketegangan dari otot pipi 

3) Mulut dimajukan kedepan seperti meniup terompet 

4) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik  
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5) Otot-otot pipi direlaksasikan secara perlahan-lahan 

6) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

i. Langkah kesembilan 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk mengkontraksikan 

serta merelaksasikan otot trapezius. 

 

 

Gambar 2.10 Gerakan kontraksi otot leher 

Sumber : Data primer, 2018 

 

1) Posisi duduk dalam keadaan relaks, postur tubuh tegak, posisi 

tangan berada diatas paha 

2) Leher diarahkan kebelakang sehingga terasa ketegangan dari otot-

otot belakang leher 

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot-otot leher direlaksasikan dengan mengendurkan secara 

perlahan-lahan 

5) Gerakan ini dapat dilakaukan 6-8 kali pengulangan 

j. Langkah kesepuluh 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot sekitar leher. 
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Gambar 2.11 gerakan fleksi neek 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dalam keadaan relaks, postur tegak, posisi tangan 

berada diatas paha 

2) Leher diarahkan menunduk kebawah posisi fleksi neek  

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Leher direlaksasikan dengan mengangkat kepala pada posisi lurus 

kedepan secara perlahan-lahan 

5) Gerakan ini dapat dilakukan 6-8 kali pengulangan 

k. Langkah kesebelas 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasi otot-otot 

erector spine, latissimus dorsi, trapezius. 

 

Gambar 2.12 Gerakan sedikit ekstensi vertebra 

Sumber : Data primer, 2018 
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1) Posisi duduk dalam keadaan relaks dan pandangan lurus kedepan 

2) Otot punggung belakang dikontraksikan dengan posisi sedikit 

ekstensi punggung belakang 

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot punggung belakang direlaksasikan secara perlahan-lahan 

5) Gerakan ini dapat dilakukan 6-8 kali pengulangan 

l. Langkah keduabelas 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk merelaksasikan otot-

otot bagian dada yaitu pectoralis dan seratus anterior. 

 

Gambar 2.13 Nafas dada 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

 

1) Posisi duduk dalam keadaan relaks 

2) Tarik nafas dalam menggunakan diafragma 

3) Otot-otot yang ada pada bagian dada dikontraksikan 

4) Gerakan ini dapat ditahan beberapa saat 

5) Hembuskan perlahan-lahan 

6) Dapat dilakukan 6-8 kali pengulangan 
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m. Langkah ketigabelas 

Gerakan dilakukan dengan tujuan untuk mengkontraksi serta 

merelaksasikan otot-otot abdominal. 

 

Gambar 2.14 Nafas perut 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Duduk dalam keadaan relaks, posisi badan tegak dan pandangan 

kedepan 

2) Tarik nafas dalam menggunakan nafas perut 

3) Otot-otot perut dikontraksikan 

4) Gerakan ini dapat ditahan beberapa saat 

5) Otot-otot perut direlaksasikan disertai dengan menghembuskan 

nafas secara perlahan-lahan 

6) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

n. Langkah keempatbelas 

Gerakan dilakukan untuk merelaksasikan otot-otot tibialis 

anterior, gastrocnemius, quadrisep dan hamstring 



40 
 

 
 

 

Gambar 2.15 Gerakan mengangkat kaki 

Sumber : Data primer, 2018 

 

 

1) Posisi duduk dengan keadaan relaks, postur tegak pandangan lurus 

kedepan 

2) Kaki diangkat hingga posisi semi fleksi hip hingga terasa 

ketegangan dari otot-otot kaki 

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik 

4) Otot-otot direlaksasikan dengan menurunkan kaki secara perlahan-

lahan 

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan 

o. Langkah kelimabelas 

Gerakan yang dilakukan dengan tujuan untuk relaksasi dari 

otot tibialis dan gastroknimius. 

 

Gambar 2.16 Gerakan dorso fleksi 

Sumber : Data primer, 2018 
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1) Posisi duduk rilek, pandangan lurus kedepan

2) Posisi kaki dorso fleksi

3) Gerakan ini dilakukan ≤ 8 detik

4) Posisi kaki diturunkan hingga terasa rileksasi yang terjadi

5) Gerakan ini dilakukan 6-8 kali pengulangan

5. Mekanisme reaksasi otot progresif terhadap penurunan darah tinggi

Relaksasi otot progresif dilakukan dengan mengkontraksikan otot-otot 

seluruh tubuh kemudian merelaksasikannya, kontraksi isometrik 

memberikan pengaruh stimulus golgi tendon dan muscle spindle hal 

tersebut menyebabkan pelepasan adhesi pada jaringan otot, sehingga 

menyebabkan nyeri berkurang serta otot menjadi relaks, ketika otot dalam 

keadaan relaks maka respon yang diterima adalah aktif nya sistem saraf 

parasimpatis sehingga dapat menurunkan kerja dari jantung dan tekanan 

darah menurun (Sherwood, 2011) 

Relaksasi otot progresif dapat meningkatkan elastisitas dari pembuluh 

darah, peregangannya menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah 

sehingga peredaran darah menjadi lancar (Sucipto, 2014). Otot tubuh 

yang relaks menyebabkan sekresi hormon ACTH dan CRH menurun 

sehingga aktivitas saraf simpatis menurun menyebabkan kerja jantung 

tidak lagi meningkat sehingga tekanan darah menurun (Sherwood, 2011) 




