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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa kesehatan yaitu 

yang terhindar keadaan cacat ataupun penyakit dan dalam keadaan yang baik oleh 

fisik, mental dan sosial (Sujono dan Teguh, 2009). Kesehatan jiwa terdapat 

berbagai kriteria yang positif memberikan keseimbangan jiwa dan keselarasan yang 

mendeskripsikan kepribadian yang dewasa (Yosep, 2009). Semua orang memiliki 

kesehatan jiwa seperti anak-anak, remaja, dewasa bahkan lanjut usia. Lanjut usia 

yaitu perubahan fisiologi yang berlangsung secara alamiah dan terus-menerus yang 

pasti dimiliki seseorang (Maryam, 2008). Kategori lanjut usia (lansia) bersumber 

pada tingkat usia: usia pertengahan (middleage) yaitu 45-59 tahun, usia lanjut 

(elderly) yaitu 60-74 tahun, dan usia lanjut (old) yaitu 75-90 tahun, dan usia sangat 

tua (very old) yaitu usia diatas 90 tahun (WHO, 2016). 

Kehidupan manusia dapat mempengaruhi permasalahan kejiwaan apabila 

seseorang mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya yang dirasakan 

dari dirinya, kondisi ini adalah permasalahan yang berat dan dapat berefek pada 

kondisi yang dapat mempengaruhi keseimbangan jiwa (Lisa, 2010). Pada lansia ada 

berbagai faktor-faktor kesehatan yang bersumber pada 4 aspek yang berupa sosial, 

fisik, ekonomi dan psikologi yang dapat menyebabkan kecewa, mudah tersinggung, 

dilecehkan serta fisik menurun terutama kesehatan lanjut usia yaitu kardiovaskular, 

musculoskeletal dan rasa tidak baik dapat menyebabkan timbulnya kecemasan, 

stress, depresi ataupun kegilaan (Nugroho, 2008). Persoalan tersebut adalah 

pemicu, faktor paling umum respon suatu pemicu yaitu kecemasan (Ari, 2010).
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Di dunia seseorang yang telah memasuki usia tua sebanyak 900 juta serta 

mengalami peningkatan sekitar 2 miliar pada 2050 (WHO, 2015). Lansia pada 

tahun 2000 sebanyak 5.300.000 (7,4%) dari jumlah semua populasi dan  tahun 2015 

sebanyak 24.000.000 (9,77%) lansia dari jumlah semua populasi, serta pada tahun 

2020 sekitar total lansia mencapai 28.800.000 (11,34%) dari jumlah semua populasi 

(WHO, 2016). Hasil dari BPS RI Susenas tahun 2016 menyatakan bahwa penduduk 

lansia dari berbagai provinsi, presentase penduduk lansia didata 10% terdapat di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14,02%), Jawa Tengah (10,99%), Jawa 

Timur (10,92%), dan Bali (10,79%) (Komnas Lansia, 2016 dalam Tasia, 2018). 

Kecemasan pada lanjut usia didapat hasil sebanyak 17,6% yang ada di salah satu 

penelitian di Amerika. Pada usia 50-64 tahun lebih besar seseorang mengalami 

kecemasan dari pada usia diatas 65 tahun dari data 12,7% untuk usia 50-64 tahun 

serta 7,6% untuk usia diatas 65 tahun (Issue, 2008). Wolitzky tahun 2010 

menyatakan pada lanjut usia terdapat prevalensi gangguan kecemasan, betambah 

dari 3,2% ke 14,2%. Jumlah orang dalam populasi yang mengalami gangguan 

mental emosional di Indonesia berdasarkan gejala depresi dan kecemasan memiliki 

persentase sebanyak 6% lebih dari usia 15 tahun kira-kira 14 juta orang. Presentase 

sebanyak 6,9% terjadi pada usia 55-64 tahun, presentase 9,7% pada usia 65-74 dan 

13,4% pada usia 75 tahun ke atas (Riskesdes, 2013). 

Angka kejadian tingkat kecemasan pada lansia yang terus meningkat bahwa 

terdapat masalah lansia berupa kecemasan. Kecemasan atau ansietas merupakan 

kondisi yang umum paling sering disertai dengan perasaan takut dengan sensasi 

fisik antara lain nafas pendek jantung berdebar dan nyeri dada. Tingkat kecemasan 

disebabkan karena adanya keluhan di otak yang berkaitan dengan keluhan kejiwaan 

atau keluhan fisik (Keliat, 2011). Kecemasan dapat cepat ditanggulangi dan diatasi 
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bagi seseorang yang adaptasinya baik. Seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri 

dengan baik, sehingga kecemasan bisa dikatakan masalah terbesar dikehidupannya 

(Ari, 2010). 

Videback tahun 2008 dalam Sulistyorini, Ahsan dan Arik tahun 2015 

menyatakan kecemasan atau ansietas mempunyai dua aspek yang dapat 

menyehatkan dan membahayakan tergantung pada koping individu dan tingkat 

lama kecemasan yang dialami. Stuart tahun 2007 dalam Sulistyorini, Ahsan dan 

Arik tahun 2015 menyatakan bahwa kecemasan dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan sosial, fisik dan psikologi. Ketidakseimbangan fisik berupa 

keluhan-keluhan somatik seperti terjadinya peningkatan ketegangan otot, tekanan 

darah, insomnia, dan palpitasi dan disertai aktivitas saraf otonom. Kecemasan dapat 

diatasi dengan 2 penanganan yaitu farmakologi dan nonfarmakologi. Penanganan 

farmakologi yaitu obat anticemas untuk mengatasi kecemasan, namun penggunaan 

yang berlebihan dapat menimbulkan banyak efek samping yaitu konstipasi, 

mengantuk, kinerja psikomotor dan kemampuan kognitif menurun, penglihatan 

kabur, sinus takikardia, hipotensi, tremor halus dan agitasi. Penanganan secara 

nonfarmakologi dengan teknik relaksasi yaitu penanganan fisioterapi diantaranya 

adalah relaksasi otot progresif, pernafasan diafragma, visualisasi, meditasi, 

massage, terapi musik, yoga, aromaterapi dan relaksasi nafas dalam (Nasuha, 

Widodo dan Widiani , 2016). 

Efek dari penelitian terdahulu salah satunya oleh Jacob tahun 1929 membahas 

tentang Psikologi Kesehatan yaitu seorang psikologi dari Chicago dengan buku 

Progressive Relaxation (Furqon, 2017), yang mengembangkan metode fisiologi 

melawan ketegangan dan kecemasan (Putri, 2010). Latihan relaksasi otot progresif 
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merupakan gerakan relaksasi otot tertentu kombinasi dengan latihan napas dalam 

(Kunstanti dan Widodo, 2008 dalam Nur, 2018).  

Latihan relaksasi ini yaitu latihan relaksasi yang menggunakan otot dalam 

yang tidak menggunakan sugesti, imajinasi, atau ketekunan. Latihan ini 

mengarahkan pada gerakan otot dengan mengenali otot yang tegang kemudian 

menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi otot progresif untuk 

mendapatkan efek relaksasi (Herodes, 2010, dalam Kushariyadi, 2011). Latihan 

relaksasi mengkombinasikan dengan gerakan relaksasi otot tertentu dan latihan 

napas dalam yang mempunyai tujuan untuk menjaga pertukaran gas, menaikkan 

ventilasi alveoli, menaikkan efisiensi batuk, mencegah atelektasis paru, dan 

mengurangi stres baik stres emosional atau fisik diantaranya menurunkan 

kecemasan serta intensitas nyeri (Untari, 2014).   

Pada saat dilakukan latihan relaksasi otot progresif maka serabut saraf 

parasimpatis akan aktif dan mengaktifkan hormon endorphin yang berfungsi untuk 

mendapatkan efek senang atau bahagia dan mengembalikan tubuh ke kondisi 

normal sehingga terjadi relaks pada otot-otot tersebut dan terjadi penurunan 

kecemasan dan stres (Videback, 2008). Latihan ini dengan dosis 1 kali sehari 

dilakukan dalam 7 hari berturut-turut efektif untuk penurunan tingkat kecemasan 

(Annisa, Heppy dan Purnomo, 2016). 

Hasil survey yang dilasanakan pada tanggal 19-20 September 2018 RW 11 di 

Kelurahan Bunulrejo Malang, didapatkan jumlah populasi lansia 70 orang 

dikarenakan beberapa faktor yaitu lansia di Kelurahan Bunulrejo Malang tidak 

bekerja lagi, sehingga mereka tidak melakukan aktivitas apapun, hanya berdiam 

diri dirumah, tidak menetap bersama anak-anaknya, lingkungan padat penduduk, 

serta ventilasi yang kurang memadai menyebabkan pengap disetiap rumah, 
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sehingga sirkulasi udara tidak lancar mengakibatkan tekanan pikiran. Berdasarkan 

masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menanggulangi masalah 

tingkat kecemasan pada lansia, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

tingkat kecemasan pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh relaksasi otot progresif terhadap Penurunan tingkat 

kecemasan pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian latihan relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada lansia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Mengidentifikasi tingkat kecemasan sebelum diberikan latihan relaksasi otot 

progresif pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

b.  Mengidentifikasi tingkat kecemasan sesudah diberikan latihan relaksasi otot 

progresif pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

c. Menganalisis pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

tingkat kecemasan pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan di 

bidang medis mengenai pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap 

tingkat kecemasan pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambahkan wawasan maupun pengetahuan bagi penulis khususnya 

dalam penelitian tentang pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap 

tingkat kecemasan pada lansia. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi tenaga medis lainnya untuk 

mengurangi tingkat kecemasan serta memberikan latihan relaksasi otot 

progresif pada lanjut usia dan bisa jadi pedoman ilmu bagi mahasiswa tentang 

latihan relaksasi ini terhadap turunnya tingkat kecemasan yang terjadi pada  

lanjut usia. 

c. Bagi Fisioterapi 

Profesi fisioterapi dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber ilmu 

dalam penanganan yang mengalami kecemasan oleh lanjut usia dan pedoman 

ilmu untuk komunitas lansia agar memberikan peningkatan penanganan 

dalam peningkatan derajat kehidupan usia lanjut. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

akan pentingnya tingkat kecemasan pada lanjut usia dan cara menangani 

tingkat kecemasan dengan latihan relaksasi otot progresif. 
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E. Keaslian Penelitian 

 
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 
Peneliti dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Sampel Penelitian, 
Instrumen 

Penelitian, dan 
Analisis Data 

Hasil 
Penelitian 

Perbedaan 
dengan Penelitian 

yang Akan 
Dilakukan 

1 Saseno, 
Pramono Giri 
Kriswoyo, 
dan Handoyo, 
2012 

Efektifitas 
Relaksasi 
Terhadap 
Tingkat 
Kecemasan 
Pada Lanjut 
Usia Di 
Posyandu 
Lansia Adhi 
Yuswa RW.X 
Kelurahan 
Kramat 
Selatan.  

Variabel 
Independent: 
Relaksasi 
 
Variabel Dependent: 
Tingkat Kecemasan 
 
Instrumen Penelitian: 
Hamilton Anxiety 
Rating Scale (HARS) 
Sampel 31 responden 
 
Desain yang 
digunakan 
Penelitian: Pre-
eksperimen  
One Group Pre-test 
Post-test design. 

P = 0,000 
yaitu 
(P<0,05) 
terdapat 
pengaruh 
signifikan. 

Perbedaan dengan 
penelitian yang 
akan penulis 
lakukan yaitu 
tempat penelitian di 
di Kelurahan 
Bunulrejo Malang, 
serta dosis 7 hari 
berturut-turut 
dengan frekuensi 1 
kali sehari. 

2 Cindy 
Christianti, 
2016 

Keefektifan 
Relaksasi 
Otot 
Progresif 
untuk 
Menurunkan 
Tingkat 
Kecemasan 
Mahasiswa 
Program 
Studi 
Pendidikan 
Dokter 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Tanjungpura. 

Variabel 
Independent: 
Relaksasi Otot 
Progresif 
 
Variabel Dependent: 
Tingkat Kecemasan 
 
Instrumen Penelitian: 
Kuesioner Beck 
Anxiety Inventory 
(BAI)  
 
sampel 24 
responden, kelompok 
Kontrol 12 orang dan 
kelompok perlakuan 
12 orang, dilakukan 6 
minggu 
 
Desain Penelitian: 
Teknik Non 
Probability Sampling 

P = 0,021 
Terdapat 
perbedaan 
antara hasil 
kontrol 
intevernsi dan 
post-test 
intervensi. 

Pada penelitian ini 
yang digunakan 
oleh peneliti yaitu 
menggunakan 
desain dari 
penelitian Pre-
Eksperimen One 
Group Pre-test 
Post-test design, 
tempat yang akan 
dilakukan 
penelitian di 
Kelurahan 
Bunulrejo Malang, 
objek lanjut usia 
dan dosis 7 hari 
berturut-turut 
dengan frekuensi 1 
kali sehari. 
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dengan Purposive 
Sampling dari Quasi 
Eksperimental 
Non-Equivalen 
Control Group. 

3 G S Tak, S K 
Maheshwari 
dan Manpreet 
Kaur, 2016 

Efektiveness 
Of 
Progressive 
Muscle 
Relaxation 
Technique On 
Anxiety 
Among 
Elderly. 

Variabel 
Independent: 
Progressive Muscle 
Relaxation 
Technique 
 
Variabel Dependent: 
Anxiety 
 
Instrumen penelitian: 
Hamilton Anxiety 
Rating Scale 
 
Sampel: 60 
responden, 30 
responden 
eksperimental dan 30 
responden kelompok 
kontrol, dilakukan 7 
hari berturut-turut 
 
Desain Penelitian: 
Quasi Eksperimental 

P = 0,05 
Ada 
hubungan 
signifikan. 

Perbedaan peneliti 
dengan sebelumnya 
yaitu tempat 
penelitian yang 
penulis teliti di 
Kelurahan 
Bunulrejo Malang 
dan desain dari 
penelitian 
menggunakan Pre 
Eksperimental  One 
Group Pre-test 
Post-test design. 

4 Diana S L dan 
Nagarajaiah, 
2017 

Effectiveness 
of 
Progressive 
Muscle 
Relaxation 
Therapy on 
Stress and 
Anxiey 
Among The 
Elderly 
Residing in 
Selected Old 
Age Homes of 
Kanyakumari 
District, 
Tamil Nadu. 

Variabel 
Independent: 
Progressive Muscle 
Relaxation Therapy 
 
Variabel Dependent: 
Stress and Anxiety 
 
Instrumen Penelitian: 
Perceived Stress 
Scale and Zung Self-
rating Anxiety Scale 
 
Sample: 200 lansia 
(Grup I 100 dan Grup 
II 100), dilakukan 
lansia di Grup I 
selama 15 hingga 20 
menit dua kali sehari 
dalam 12 minggu dan 
tidak ada intervensi 

Penurunan 
rata-rata 
stress adalah 
8,8±5,2 dan 
yang sama 
secara 
statistik 
sangat 
signifikan 
(P<0,001), 
pengurangan 
rata-rata 
kecemasan 
adalah 
10,9±5,8 dan 
hal yang sama 
secara 
statistic 
sangat 
signifikan 
(P<0,001) 
maka 

Dalam penelitian 
yang penulis teliti 
yaitu variabel 
dependent hanya 
meneliti tingkat 
kecemasan, desain 
penelitian  
menggunakan Pre-
Eksperimental One 
Group Pre-test 
Post-test design, 
tempat yang akan 
diteliti di Kelurahan 
Bunulrejo Malang, 
dan dosis 7 hari 
berturut-turut 
dengan frekuensi 1 
kali sehari. 
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diberikan untuk 
kelompok kontrol 
Desain Penelitian: 
A Quasi-
Eksperimental Pre-
test and Post-test 
with control group 
research design. 

penurunan 
tingkat stres 
dan 
kecemasan 
pada 
kelompok 
eksperimen 
adalah karena 
relaksasi otot 
progresif. 

5 Apriliya D K 
S dan 
Subandi, 
2015 

Latihan 
Teknik 
Relaksasi 
untuk 
Menurunkan 
Kecemasan 
pada Primary 
Caregiver 
Penderita 
Kanker 
Payudara. 

Variabel 
Independent: 
Teknik Relaksasi 

Variabel Dependent: 
Menurunkan 
Kecemasan 

Instrumen Penelitian: 
Beck Anxiety 
Inventory (BAI) 

Sample: 5 responden 
dengan memperoleh 
skala kecemasan 
kategori sedang dan 
tinggi, dilakukan 8 
sesi yang 
dilaksanakan selama 
kurang lebih 2 
minggu 

Desain Penelitian: 
Observasi, 
wawancara dan 
lembar kerja sebagai 
pendukung. 

Z = 2,41 dan 
P = 0,0205 
(P<0,005) 
terdapat skor 
pengaruh 
yang 
signifikan 
antara 
sebelum dan 
sesudah 
mengikuti 
latihan, serta 
Z=2,023 dan 
P=0,0215 
(P<0,05) 
terdapat skor 
pengaruh 
yang 
signifikan 
antara selama 
dan setelah 
mengikuti 
pelatihan. 
Hasil 
penelitian 
bahwa latihan 
teknik 
relaksasi 
nyata untuk 
menurunkan 
tingkat 
kecemasan 
pada masing-
masing 
partisipan. 

Penulis meneliti 
lanjut usia, 
instrumen 
penelitian yaitu 
Hamilton Anxiety 
Rating Scale 
(HARS), desain 
penelitian 
menggunakan Pre-
Eksperimental Pre-
test Post-test 
design, dosis 7 hari 
berturut-turut 
dengan frekuensi 1 
kali sehari, serta 
tempat penelitian 
yang akan di 
lakukan penulis di 
Kelurahan 
Bunulrejo Malang. 




