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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Seseorang apabila usianya 60 tahun ke atas dapat disebut lanjut usia 

(lansia) (UU RI No. 13 1998 dalam Ayu, 2018). Lanjut usia merupakan kondisi 

kehidupan  yang berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan seperti 

golongan manusia yang terjadi penurunan dan perubahan fungsi secara psikis, 

fisik, biologis, sosial dan spiritual (Tamher dan Noorkasiani, 2008).  

Batas lanjut usia yaitu 60 tahun atau lebih oleh pernyataan dokumen 

pelembagaan pada dokumen membahas tentang lanjut usia dalam kehidupan 

bangsa yang diatur dari Departemen Sosial yang diberasal dari Presiden RI 

rangka mengingat hari Lanjut Usia Nasional (LUN) tanggal 29 Mei 1996, 

adapun klasifikasi lanjut usia yaitu lebih dari 60 tahun (Ayu, 2018). 

Lanjut usia yaitu tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang dapat 

dilihat dari kurangnya kapasitas tubuh saat penyesuaian dalam kondisi eksternal 

serta internal pada diri sendiri dan bukanlah suatu penyakit. Lanjut usia yaitu 

kondisi mempertahankan suatu kemampuan keseimbangan terhadap kondisi 

cemas dan stres fisiologis dapat ditandai dari kegagalan seseorang itu sendiri. 

Penurunan ini berkaitan dengan peningkatan kepekaan secara individual dan 

penurunan daya kemampuan untuk hidup (Efendi, Ferry dan Makhfud, 2009). 

2. Klasifikasi Lanjut Usia 

Klasifikasi usia dikelompokkan menjadi 4 macam kriteria dari World 

Health Organization (WHO) tahun 2015, yaitu:
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a. 45-59 tahun adalah usia pertengahan (middle age) 

b. 60-74 tahun adalah lanjut usia (elderly) 

c. 75-90 tahun adalah lanjut usia tua (old) 

d. 90 tahun ke atas adalah usia sangat tua (very old) 

3. Masalah-Masalah Pada Lansia 

a. Lansia Dari Perubahan Mental atau Psikologis 

Lansia mengalami perubahan mental dikarenakan kurang dalam 

beradaptasi dari perubahan proses menua yang dialami (Idris, Bidjuni, 

Karundeng, dkk, 2015). Aliemoese tahun 2012 menyatakan bahwa setelah 

memasuki usia lanjut, lansia akan timbul beberapa perubahan diantaranya 

perubahan yang berkaitan dengan kondisi mental dan psikologis. Kondisi 

psikologi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama berkaitan 

dengan kepribadian dan dapat menyebabkan terjadinya kecemasan bahkan 

stres. Kepribadian bisa terjadi melalui sikap, perasaan, dan perilaku. Secara 

umum lansia mengalami penurunan atau perubahan fungsi psikologis, baik 

dari segi kemampuan berfikir, sikap maupun perasaan dan perilaku. 

b. Lansia Dari Perubahan Fisik 

Pada masa lansia, umumnya dari timbulnya kondisi fisik yang bersifat 

Multiple Pathology biasa disebut patologis ganda, seperti energi berkurang, 

kulit kerutan, rangka semakin keropos, serta gigi semakin rontok.  Fungsi 

organ mengalami banyak penurunan dalam masalah kondisi fisik seseorang 

lansia. Hal tersebut dapat menimbulkan kelainan atau gangguan fungsi fisik 

yang akan berefeek pada lansia untuk bergantung kepada orang lain. Kondisi 

fisik pada lansia dapat dijaga dengan kebutuhan-kebutuhan fisik untuk 

menyeimbangkan berbagai kondisi seperti sosial dan psikologi. Seseorang 
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lansia bisa mengatur hidup dengan baik, misalnya menjaga makan, istirahat, 

tidur, keseimbanga serta bekerja (Redhono, 2015). 

c. Lansia Dari Perubahan Sosial 

Seseorang menghadapi masa lansianya berpengaruh dari status sosial 

terhadap kemampuannya. Lansia lebih condong punya kapasitas penyesuaian 

yang sangat baik sebab social network baik serta konsep diri positif 

disebabkan lansia pada masa bekerja memiliki keadaan sosial dari hasil 

kinerja dan kegiatan yang berlebihan dan menghasilkan berupa reward serta 

pembenaran yang berawal dari masyarakat bahkan suatu organisasi, apabila 

status sosial itu didapatkan bukan murni dari hasil perjuangannya seperti, 

karena uang atau harta dan politis. Seseorang biasanya mengalami kesulitan 

saat menghadapi masa lansia karena pensiun, kebanggaan dirinya hilang 

sejalan dari fasilitas yang melekat pada diri lansia dan hilangnya atribut 

selama ia masih muda (Santoso, 2008). 

d. Lansia Dari Perubahan Ekonomi 

Perubahan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan lansia berhubungan 

dengan bergantung secara finansial pada penggunaan waktu luang dan uang 

pensiu sebagai seorang pensiunan. Diri individu lansia dapat dipengaruhi 

karena adanya label yang tumbuh dalam masyarakat itu merupakan kondisi 

penuaan dari seorang lansia (Sari dan Nuryoto, 2008). 

4.  Teori Proses Menua 

Siti, Mia, Rosidawati, dkk tahun 2012 menyatakan bahwa adapun teori 

yang berhubungan dengan penuaan, yaitu teori biologi, teori psikologi, spiritual 

dan sosial. 
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a. Teori Biologi 

Macam-macam teori biologi adalah sebagai berikut: 

1) Teori Mutasi dan genetik 

Teori mutasi dan genetik menyatakan seseorang yang tua terbentuk 

untuk spesies-spesies tertentu secara genetik. Ketika seseorang memasuki 

masa tua yang akan dibentuk oleh molekul-molekul DNA dan semua sel-

sel saat itu akan terjadi mutasi sebagai dampak perubahan biokimia, 

misalnya yang paling sering yaitu mutasi berasal dari sel-sel kelamin 

(terjadinya kelemahan dari fungsi sel). Pada teori penumpukan lemak dan 

pigmen ditubuh dari produk-produk sisa, menyebabkan terhambatnya 

fungsi sel ini misalnya karena terdapat pigmen lipofusin serta sel susunan 

saraf di sel otot jantung yang terjadi pada lanjut usia. 

2) Teori Imun 

Teori imun menyatakan bahwa kerusakan organ tubuh dapat 

disebabkan masuknya virus ke dalam tubuh dan sistem imun menjadi 

efektif dengan bertambahnya usia. 

3) Teori Stres 

Seseorang yang memasuki masa tua dapat berdampak sel yang 

digunakan dalam tubuh lenyap. Pertumbuhan jaringan tidak kuat untuk 

melindungi kesetimbangan stres, upaya yang lebih yang terdapat di 

lingkungan internal dapat berakibat lelahnya sel tubuh yang sering 

terpakai. 
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4) Teori Radikal Bebas 

Alam bebas dibentuk oleh radikal bebas. Oksidasi oksigen 

mengakibatkan ketidakstabilan radikal bebas. Penyebab dari radikal bebas 

sel tidak mampu melaksanakan pertumbuhan. 

5) Teori Rantai silang 

Teori rantai silang menyatakan bahwa elastin dan molekul kolagen, 

faktor jaringan ikat dapat terbentuk dari senyawa yang jangka waktu cukup 

lama memaksimalkan kekakuan pada sel dan berakibat turunnya 

turbelensi, elastisitas dan lenyapnya fungsi sel. 

6) Teori Metabolisme 

Pada mamalia terjadi pengurangan jalan masuknya kalori yang 

dapat memperpanjang umur dan menghalangi regenerasi. Perpanjangan 

usia mencerminkan dengan terhalangnya proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Kelanjutan umur karena pengurangan total kalori ini, 

disebabkan karena beberapa proses metabolisme dan menurunnya salah 

satu. Insulin dan hormon pertumbuhan disebabkan berkurangnya hormon 

yang keluar dapat menghasilkan reaksi tubuh dengan pengulangan sel 

(Martono dan Pranaka, 2011). 

b. Teori Psikologi 

Teori psikologi lebih luas dari teori lain karena dipengaruhi oleh 

sosiologi dan biologi sehingga tidak bisa dipisahkan dari kedua aspek 

tersebut. Keakuratan mental serta fungsional yang efektif berasal dari 

mengalaminya pengaruh psikologi. Pengurangan dari intelektalias yang 

diantaranya kesanggupan mental, persepsi, ingatan dan berlatih pada lanjut 

usia membuat lansia susah berinteraksi serta dipahami. Pengurangan dari 
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kesanggupan supaya menyambut, metode serta menangkap rangsangan 

menyebabkan aksi atau reaksi datang (Siti, Mia, Rosidawati, dkk, 2012). 

c. Teori Spiritual 

Bagian tumbuh kembang serta spiritual menunjukkan pada maksud 

yang berkaitan dengan tanggapan seseorang bagaimana dengan maksud dari 

hidup dana lam semesta. Aspek ini adalah keadaan dimana dapat membagi 

maksud dari seseorang dengan pengalaman hidupnya. Kemajuan dari 

spiritual lanjut usia berasal dari keadilan dan dasar kecintaanya (Siti, Mia, 

Rosidawati, dkk, 2012). 

d. Teori Sosial 

Metode seseorang tua berhubungan dengan teori sosial, diantaranya 

teori penarikan diri, perkembangan serta interaksi sosial (Siti, Mia, 

Rosidawati, dkk, 2012). 

1) Teori Penarikan diri 

Teori penarikan diri menyatakan seseorang dengan memasuki usia 

tua akan mengalami suatu proses menua jika yang berhasil 

mempersiapkan diri dalam menghadapi  kematiannya, memusatkan diri 

pada persoalan pribadi dan menarik diri dari kegiatan terdahulu. 

2) Teori Pertumbuhan 

Faktor-faktor dari teori pertumbuhan yaitu: 

a) Seseorang yang memasuki lanjut usia menyatakan dari semua 

kehidupan. 

b) Apabila layak mengambil sesuatu yang nyata dalam diri seseorang 

ketika memasuki pension atau tidak bekerja serta sudah tidak memiliki 

pasangan lagi. 
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c) Lanjut usia penyesuaian diri yang berpengaruh didalam kelurga, 

hubungan disebabkan karena sudah pensiun, kehilangan identitas 

dirinya pada usia muda serta keluarga yang sudah tidak ada lagi 

misalnya kehilangan pasangan dan orang yang terpenting dalam 

hidupnya. 

5. Fisiologi Menua 

Lanjut usia biasanya terjadi kemunduran anatomik dan fungsional. Lanjut 

usia dapat ditandai menua apabila berasal dari organisme atau organ yang 

penyesuaian terhadap stres luar bukan pada saat istirahat. Pada lanjut usia terjadi 

perubahan yang menghasilkan fungsional dapat dilihat normal. Adapun 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (Utama, 2015). 

a. Perubahan Panca Indra 

Perubahan lansia adalah perubahan degenerative yang berdasarkan 

anatomi dan fungsional yang mana dapat memberikan manifestasi berbagai 

sistem panca indera secara fungsi mendengar, perabaan, melihat, 

keseimbangan maupun perasa. Pada perubahan patologi seperti terjadinya 

ulkus, kornea, entropin/ektropin, glukoma, katarak dan biasanya sampai 

terjadi konfusio yang disebabkan dari penglihatan yang kurang baik dan pada 

telinga biasanya terjadi gangguan keseimbangan (sindroma meniera) serta 

tuli yang kondusif. 

b. Perubahan Gastro Intestinal 

Perubahan degenerative dapat disebabkan dari gigi sampai anus pada 

manusia, diantaranya peradangan pada rahang yang berubah, maka gigi 

sangat mudah untuk lepas. Perubahan ini sama terjadi dengan kelenjar mulai 

dari otot penyerapan sampai mukosa. Pada perubahan-perubahan ini 
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disebabkan dari beberapa penyakit yang masuk dan nafsu makan yang 

berubah-rubah. 

c. Perubahan Respirasi 

Perubahan ini akibat dari menurunnya rasio ventilasi perfusi di paru dan 

terjadi pelebaran alveolar arteri untuk oksigen yang berawal dari kekuatan 

otot dada yang menurun, kekuan dinding dada meningkat dan elastisitas paru 

menurun. Di dinding sistem respirasi terjadi penurunan gerak silia, penurunan 

refleks fisiologi lain dan refleks batuk, menyebabkan peningkatan infeksi 

akut pada saluran nafas bawah dan keadaan tersebut bukan merupakan 

penyakit paru. 

d. Perubahan Kardiovaskuler 

Pada lanjut usia jantung menyatakan kecepatan kontraksi dan 

penurunan kekuatan kontraksi, sehingga terjadi perubahan yang banyak dari 

berupaya untuk menaikkan tenaga jalannya jantung, seperti saat melakukan 

suatu latihan. 

e. Perubahan Persendian 

Sistem persendian terjadi perubahan pada sinovial sendi yaitu fibrilasi, 

pembentukan celah dan tidak ratanya permukaan sendi. Semua perubahan 

serupa dengan yang terdapat pada osteoartrosis. Penurunan ini ibarat 

Perubahan tersebut dianggap proses dari penyakit, maka stres akan semakin 

tinggi contohnya menyebabkan trauma di sendi yang banyak menanggung 

beban sehari-hari.  

f.  Perubahan Tekanan Darah dan Urogenital 

Pada lanjut usia sistem ginjal terjadi berbagai penurunan, yaitu 

gangguan permeabilitas dan penebalan kapsula bouwmen. Fungsi ginjal 
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secara keseluruhan tidak terlihat menurun pada keadaan istirahat, barulah 

apabila terjadi stres fisik (infeksi, gagal jantung dan latihan berat).  

Pada pembuluh darah yang sedang dan besar pada lanjut usia terjadi 

macam-macam perubahan. Mengalami tunika media (penyebab dari sistem 

menua) atau penebalan intima (akibat proses ateroskleorosis) akibat 

elastisitas pembuluh darah tepi akan bertambah dan tekanan darah akan 

bertambah. 

g. Perubahan Saraf Pusat Serta Otonom 

Perubahan bersifat patologis yaitu adanya kekusutan neurofibriler, 

pembentukan badan-badan hirano dan degenerasi pigmen substansia nigra. 

Di pembuluh darah menyebabkan penguatan intim akibat tunika media serta 

ateroskelerosis dari penyebab dari seseorang mengalami penuaan, akibatnya 

terjadi gangguan pada vaskularisasi otak yang menurun yaitu didaerah 

hipotalamus akan menyebabkan terjadinya gangguan saraf otonom dan 

pengaruh berkurangnya berbagai neurotransmiter. 

h. Perubahan Kulit dan Integumen 

Perubahan mengalami pemendekan dari folikel rambut, epidermis, 

kelenjar keringat, dan pigmentasi akibat penipisan kulit. Perubahan warna 

kulit terjadi pigmentasi tidak merata. Rambut rontok sampai terjadi 

kebotakan, kuku menipis dan mudah patah. Akibat dari menurunnya bagian 

bantalan kulit terdapat pertahanan terhadap perubahan suhu serta tekanan 

yang terjadi pengurangan yang terdapat di lemak paling dalam, sehingga 

mudah terjadi hipertermia atau hipotermia. 
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i.  Perubahan Otot dan Tulang 

Pemendekan otot yang terjadi akibat menurunnya gerakan, denervasi 

saraf atau masalah metabolik. Akibat kurang beraktivitas otot dapat diatasi 

dengan mengubah pola hidup misal berolahraga atau kegiatan yang rutin, 

maka keadaan otot yang mengganggu inervasi saraf akibat penyakit 

metabolik biasanya sudah ireversibel, walaupun sudah diperbaiki 

abnormalitas metaboliknya. Bertambahnya usia terjadi pembentukan tulang 

melambat, akibat menurunnya hormon estrogen pada wanita, vitamin D 

(kurangnya terkena sinar matahari), hormon lain seperti kalsitonin dan 

parathormon dan menurunnya aktivitas tubuh. 

 

B. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan 

Kecemasan (Anxiety) merupakan perasaan yang tidak menentu dan 

belandaskan dari keprihatinan atau ketakutan yang mengalami dirinya bukan 

karena sesuatu khusus tetapi sesuatu yang berhubungan dengan masa akan 

datang (Chaplin, 2009), sedangkan menurut Fitri dan Ifdil tahun 2016  

pengertian kecemasan yaitu dimana seseorang memiliki ciri dari kepekaan 

terhadap fisiologis, rasa aprehensif bahwa firasat buruk akan terjadi dan tegang 

tidak menyenangkan. Setiap orang pasti mengalami rasa tegang serta cemas 

apabila keadaan stres dan yang buruk mengancam dirinya (Zulkamain, 2009). 

Gangguan kecemasan yaitu kondisi paling umum pada lanjut usia. Pada 

lanjut usia kecemasan menjadi masalah psikologi yang penting dialami lanjut 

usia dan menemui ide menghadapi pikiran akan menyerah misalnya meninggal 

akan dirinya, khususnya lansia yang mengalami penyakit kronis yang 
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disebabkan oleh penyakit medis fisiologi antara lain, kehilangan pasangan 

hidup, keluarga, pekerjaan, respon yang berlebihan terhadap kejadian hidup, 

dukungan sosial dan pemikiran akan datang kematian (Hawari, 2013). 

2. Etiologi Kecemasan 

Kaplan tahun 2010 menyatakan beberapa etiologi yaitu: 

a. Faktor Biologis 

Faktor Biologi meliputi kelainan organik dan predisposisi genetis 

berupa kondisi fisik dan neurotransmitter. Sistem neurotransmitter utama 

yang terlibat yaitu serotonin, norepinefrin, dan asam gamma aminobutirat 

(GABA) yang bila terdapat fungsi maupun disfungsi yang tidak adekuat dapat 

menimbulkan kecemasan. 

b. Faktor Sosial Lingkungan 

Paparan peristiwa dalam kehidupan dapat bersifat negatif, sehingga 

bagi individu yang rentan akan berkembang respon kecemasan. Pengaruh 

tempramen pada individu serta keadaan lingkungan berlaku pada beberapa 

tipe kecemasan. 

c. Faktor Kognitif dan Emosional 

Faktor-faktor kognitif yang berhubungan dengan prediksi suatu hal 

yang berlebihan, self-efficacy yang rendah, keyakinan yang irasional, 

sensitivitas yang berlebih terhadap ancaman. Bentuk kognitif tertentu 

memiliki kecenderungan memicu perubahan mental tertentu pada individu, 

baik berupa kecemasan dan depresi. Tipe kognitif yang overstimate tentang 

ketakutan kontribusi pada bentuk perilaku cemas. 
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3. Patofisiologi Kecemasan 

Kecemasan terjadi ketika dari perjalanan respon tubuh dengan perasaan 

khawatir dan cemas pada dirinya berawal dari respon saraf otonom muncul 

kegiatan yang tidak disadari oleh tubuhnya, ciri-ciri vital seperti perasaan yang 

tidak aman, mengakibatkan otot akan mengalami ketegangan sehingga 

mengaktifkan saraf simpatis yang mana akan melindungi dirinya. Respon yang 

didapatkan secara fisiologi tubuh akan mengalami respon fight or flight, dimana 

koreteks otak menerima rangsangan yang dikirim melalui saraf simpatis lalu ke 

kelenjar adrenal yang akan melepaskan hormon adrenalin (hormon epinefrin) 

yang mengakibatkan napas menjadi dalam, nadi meningkat, tekanan darah 

meningkat, detak jantung semakin cepat, serta mendilatasi pupil. Respon ini 

memerlukan energi cepat, sehingga hati melepaskan lebih banyak glukosa 

menjadi bahan bakar otot serta mengalami pelepasan hormone yang 

menstimulasi perubahan lemak dan protein menjadi gula. Metabolisme tubuh 

meningkat sebagai persiapan pemakaian energi untuk tindakan fisik. Pada saat 

yang sama aktifitas tertentu seperti pencernaan dihentikan sehingga terjadi 

cemas (Puji dan Yuswiyanti, 2015). Apabila ancaman sudah tidak ada, maka 

sistem saraf parasimpatis mengalami keadaan tubuh yang normal, selanjutnya 

saraf simpatis akan aktif dan respon kembali keawal sampai ancaman sudah 

tidak ada lagi (Videbeck, 2008). 

4. Aspek-Aspek Kecemasan 

Ghufron dan Risnawita, 2014 dalam Fitri dan Ifdil tahun 2016  kecemasan 

terbagi atas 3 faktor, antara lain: 

a. Faktor fisik, seperti migrain, pusing, tangan berkeringat, ingin muntah, mulut 

pecah-pecah, gugup, dan lain-lain. 
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b.  Faktor emosional, antara lain munculnya ketakutan serta panik. 

c. Faktor kognitif/mental, munculnya penurunan memori/perhatian, bingung, 

takut, tidak bisa berfikir dengan baik. 

Marie dan Davidson tahun 1994 dalam Fitri dan Ifdil tahun 2016 

membahas tentang fungsional tingkat kecemasan, diantaranya: 

a. Keadaan hati, antara lain: perasaan sangat tegang, sering marah, dan 

kecemasan. 

b. Motivasi, diantaranya: ketergantungan tinggi, menghindari situasi, dan ingin 

melarikan diri. 

c. Pikiran, diantaranya: sukar berkonsentrasi, merasa tidak berdaya, 

memandang diri sebagai sangat sensitif, membesar-besarkan ancaman, 

pikiran kosong, dan khawatir. 

d. Perilaku, diantaranya: kewaspadaan yang berlebihan, gelisah, dan gugup. 

e. Faktor biologis, antara lain: aktivitas langsung naik, misalnya keringatan, 

mulut kering, mual, denyut jantung yang kencang, pusing, serta gemetar. 

5. Tanda dan Gejala Kecemasan 

Fitri dan Ifdil tahun 2016 menyatakan berbagai macam tanda-tanda dari 

kecemasan, antara lain: 

a. Tanda dan gejala kecemasan dilihat dari fisik, yaitu: merasa sensitif /mudah 

marah, diare, sering merah pada wajah, BAK, panas dingin, muntah yang 

sertai dengan sakit perut, tangan yang dingin dan lembab, sensasi seperti 

tercekik atau tertekan, leher atau punggung terasa kaku, kerongkongan 

merasa tersekat, susah menelan, merasa kurang berdaya atau kesemutan, 

migrain, dingin ditubuh terutama didaerah ujung jari, gemetar saat berbicara, 

denyut jantung berdetak kencang, bernafas pendek, susah bernafas, sulit 
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bicara, mulut atau kerongkongan terasa kering, pingsan atau pening, telapak 

tangan yang berkeringat, banyak berkeringat, pori-pori perut/dada yang 

kencang, sensasi pita ketat mengikat disekitar dahi, tangan serta bagian tubuh 

bergetar, kegugupan atau kegelisahan. 

b. Tanda dan gejala kognitif dari kecemasan, diantaranya: sulit berkonsentrasi 

atau tertuju pada satu pikiran, gelisah apabila sendirian, selalu berpikiran hal 

yang terganggu dan tidak bisa menyingkirkannya, memikirkan hal yang 

merusak disertai dengan bingung, memikirkan hal yang sama berkali-kali, 

gelisah saat memikirkan hal yang spele, berfikir setiap masalah bingung dan 

tidak ada solusi, memikirkan setiap masalah tidak bisa dikendalikan, 

memikirkan dunia mengalami keruntuhan, takut saat tidak mampu 

memecahkan masalah, takut saat menurunnya kontrol diri, terancam dari 

apabila tidak mendapat perhatian dari seseorang, sangat waspada terhadap 

sensasi ketubuhan, terpaku pada sensasi ketubuhan, keyakinan bahwa hal 

yang buruk dapat terjadi, tidak dapat penjelasan yang jelas, rasa akan 

terganggu akan kekhawatir atau aprehensi yang terjadi di masa akan datang, 

serta khawatir tentang sesuatu. 

c. Tanda dan gejala sikap dari kecemasan, antara lain: kepribadian terguncang, 

karakter melekat serta dependen, serta kepribadian menghindar. 

6. Cara Agar Menurunkan Kecemasan 

Kecemasan dapat diturunkan dengan berbagai cara yaitu dengan cara 

menyingkirkan sebabnya. Fitri dan Ifdil tahun 2016 menyatakan cara-cara yang 

dapat dilakukan, sebagai berikut: 
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a. Pembelaan 

Pembelaan adalah usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan 

yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal. 

b. Identifikasi 

Identifikasi adalah orang yang turut merasakan sebagian dari sukses 

atau tindakan yang dicapai oleh orang lain. 

c. Proyeksi 

Proyeksi adalah kebalikan dari identifikasi, yaitu menimpakan sesuatu 

yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama fikiran, tindakan atau 

dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan 

kelihatannya masuk akal. 

d. Hilang Hubungan (disasosiasi) 

Seharusnya perbuatan, perasaan orang dan berhubungan satu sama lain. 

Seseorang merasa bahwa ada yang dengan sengaja menyinggung 

perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang 

sama. 

e. Subsitusi 

Substitusi merupakan cara pembelaan diri yang paling baik di antara 

cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. 

f.  Represi 

Represi merupakan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati 

nuraninya dan tekanan untuk melupakan hal tersebut. 

7. Tingkatan Kecemasan 

Kecemasan mempunyai tingkatan yaitu, kecemasan ringan, kecemasan 

sedang, kecemasan berat dan panik (Zan, Janiwarti dan Saragih, 2011). 
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a. Kecemasan Ringan 

Pada kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan peristiwa 

kehidupan sehari-hari. Seseorang akan bersikap hati-hati dan lapangan 

persepsi melebar. Respon dari fisiologis orang yang mengalami kecemasan 

ringan yaitu sesekali mengalami napas pendek, muka berkerut, bibir bergetar, 

naiknya tekanan darah dan nadi, dan mengalami gejala pada lambung. 

Orang yang terjadi kecemasan ringan yaitu bisa menyambut 

rangsangan yang umum, lapang persepsi melebar, masalah pada fokus 

konsentrasi pada masalah, serta bisa mengalami masalah secara baik. Emosi 

dan perilaku seseorang yang terjadi tingkat kecemasan yaitu tangan terdapat 

tremor halus, tingginya suara saat berbicara serta tidak dapat duduk tenang. 

b. Kecemasan Sedang 

Pada tingkat kecemasan sedang  menurunnya pendapat di lingkungan, 

inti yang penting saat itu dan menghilangkan hal lain. Seseorang yang 

mengalami kecemasan sedang terdapat respon fisiologis yaitu lebih banyak 

menggunakan nafas pendek, gelisah, tekanan darah serta nadi naik, 

anoreksia, pecah-pecahnya bibir, diare, dan serta susah BAB (konstipasi). 

Seseorang dengan respon kognitif yang terdapat kecemasan sedang 

yaitu rangsangan luar sulit diterima, lapang presepsi menyempit, inti apa yang 

jadi perhatian. Terdapat respon perilaku dan emosi yaitu meremas tangan, 

sulit tidur, gerakan yang tersentak-sentak, dan sesuatu yang tidak aman. 

c. Kecemasan Berat 

Pada kecemasan berat lapangan presepsinya menjadi sangat sempit, 

individu mengabaikan hal-hal lain dan cenderung memikirkan hal-hal kecil 

saja. Individu membutuhkan banyak pengarahan untuk memutuskan 
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perhatian pada area lain dan sulit berpikir realistis. Respon fisiologis pada 

kecemasan berat yaitu napas pendek, banyak berkeringat, nadi dan tekanan 

dara naik, pengelihatan kabur, mengalami ketegangan, dan rasa sakit kepala. 

Seseorang yang terdapat respon kognitif yaitu kecemasan berat 

lapangan persepsinya yang sangat sempit dan tidak mampu untuk 

menyelesaikan masalah. Adapun dari respon perilaku dan emosinya terlihat 

dari verbalisasi yang cepat, perasaan yang tidak aman, dan blocking. 

d. Panik 

Kecemasan panik yaitu lapangan pemikiran seseorang lebih minimimal 

serta terjadinya suatu gangguan, dan tidak dapat dirinya terkendali bahkan 

susah melakukan semua meski orang itu sudah diberikan pengertian. Respon 

fisiologis panik yaitu pendeknya napas, sakit dada, hipotensi, perasaan seperti 

tercekik, lesu/pucat, dan kondisi motorik yang menurun. Adapun respon 

kognitif kecemasan panik yaitu tidak mampu berfikir logis dan lapangan 

persepsi yang sangat sempit sekali. Pada respon perlakuan dan emosinya 

dapat dilihat seperti menggila serta sering marah, agitasi, sering teriak, 

agitasi, menurunnya kontrol tubuh, blocking. 

8. Alat Ukur Tingkat Kecemasan 

a. Definisi Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 

HARS adalah alat ukur tingkat kecemasan yang berasal dari mengalami 

gejala pada seseorang. Alat ukur HARS terdapat yang tampak 14 gejala, 

setiap sistem diteliti diberikan 5 tingkat nilai dari nol (Nol Percent) sampai 4 

(Severe) (Hidayat, 2007).  
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Max Hamilton merupakan penemu pertama kali alat ukur HARS pada 

tahun 1959 sampai sekarang sudah menjadi tolak ukur di alat ukur kecemasan 

pada penelitian trial clinic (Hidayat 2007). 

Tabel 2.1 Skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 
Sumber: Aras, Ahmad dan Ahmad, 2016 

No Pertanyaan 0 1 2 3 4 
1. Kecemas (Anxious Mood) 

- Rasa Cemas 
- Rasa Kurang Baik 
- Ketakutan pada Diri Sendiri 
- Kesal 
- Sering tersinggung 
- Mudah marah 

     

2. Tegang (Tension) 
- Merasa tegang 
- Fatigability (lelah) 
- Tergerak untuk menyobek sesuatu 
- Respon kaget 
- Perasaan gelisah 
- Gemetar 
- Tidak mampu untuk rileks 

     

3. Ketakutan (Fear) 
- Pada orang yang tidak dikenal 
- Ditinggal sendiri 
- Kegelapan 
- Binatang 
- Lalu lintas yang ramai 
- Ditengah orang banyak 

     

4. Gangguan Tidur (Insomnia) 
- Tidur tidak cukup dan lemas saat 

bangun 
- Sulit tidur 
- Ketakutan dimalam hari 
- Mimpi buruk 

     

5. Intelektual 
- Memori menurun (daya ingat) 
- Sulit berkonsentrasi 

     

6. Depresi 
- Sedih 
- Depresi 
- Bangun dini hari 
- Perasaan berubah-ubah sepanjang 

hari 
- Berkurangnya kesenangan pada 

hobi 
- Hilangnya minat 

     

7. Gejala muskular Somatik (Otot)      



 

 

28 

- Kaku 
- Kedutan otot 
- Suara tidak stabil 
- Gigi gemerutuk 
- Sakit dan nyeri-nyeri di otot. 

8. Gejala Sensoris Somatik (Sensorik) 
- Pengelihatan kabur 
- Tinitus (bunyi berdenging pada 

telinga) 
- Perasaan ditusuk-tusuk 
- Perasaan panas-dingin 
- Merasa lemah 
- Wajah merah dan pucat 

     

9. Gejala Kardivaskuler (Cardiovascular 
Symptom) 
- Nyeri didada 
- Takhikardia (denyut jantung cepat) 
- Palpitasi (jantung berdebar-debar) 
- Detak jantung menghilang 

(berhenti sekejap) 
- Perasaan lemas/lesu seperti mau 

pingsan 
- Pembuluh-pembuluh berdenyut 

     

10. Gejala Respirasi (Respiratory 
Symptoms) 
- Nafas pendek/ sesak 
- Sering menarik nafas (mendesah) 
- Perasaan tercekik 
- Rasa tertekan atau sempit di dada 

     

11. Gejala Gastrointestinal 
(Gastrointestinal Symptoms) 
- Konstipasi 
- Kehilangan berat badan 
- Buang air besar lembek 
- Muntah 
- Mual 
- Rasa penuh atau kembung 
- Perasaan terbakar di perut 
- Nyeri sebelum dan sesudah makan 
- Gangguan pencernaan 
- Perut melilit 
- Sulit menelan 

     

12. Gejala Genitourinari (Genitourinary 
Symptoms) 
- Impotensi (disfungsi ereksi/ tidak 

mampu ereksi) 
- Libido menurun (gairah seksual 

menurun) 
- Ejakulasi prematur (ejakulasi dini) 
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- Perkembangan frigidity (menjadi 
dingin) 

- Menorrhagia (perdarahan 
berlebihan/ menstruasi tidak 
normal) 

- Amenorrhea (tidak dapat haid) 
- Tidak dapat menahan air seni 
- Sering buang air kecil 
- Ereksi hilang 

13. Gejala Outonom (Autonomic 
Symptoms) 
- Rambut berdiri 
- Kepala tegang 
- Pening 
- Sering berkeringat 
- Pucat 
- Flushing (kemerahan pada wajah) 
- Mulut kering 

     

14. Interviu Perilaku (Behavior at 
Interview)  
- Menelan 
- Raut wajah pucat 
- Respirasi cepat (mendesah) 
- Wajah tegang 
- Dahi berkerut 
- Tangan tremor 
- Resah atau tidak tenang 
- Gelisah  

     

Jumlah (Skor)  
Keterangan  

 
9. Cara Pengisian Tingkat Kecemasan 

Peneliti menggunakan alat ukur (instrumen) Hamilton Anxiety Rating 

Scale yang sedikit dimodifikasi oleh peneliti. Alat ukur ini memiliki 14 

pertanyaan yang terdiri dari, perasaan cemas, takut, tegang, intelektual, 

gangguan tidur, gejala kardiovaskular, gejala genitourinari, gejala autonom, 

gejala sensorik somatik, gejala muskular somatik, gejala respirasi, perasaan 

depresi dan interviu perilaku. Masing-masing kelompok pertanyaan berisi nilai 

angka (score) antara 0-4 dengan penilaian sebagai berikut (Aras, Ahmad dan 

Ahmad, 2016). 
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Tabel 2.2 Keterangan Penilaian HARS 
Sumber: Hidayat 2007 

Nilai Keterangan 
0 Saya tidak pernah mengalami/ tidak samaskali 
1 Tanda ringan (mengalami satu gejala saja dari gejala yang ada) 
2 Tanda sedang (mengalami lebih dari 1 gejala yang ada) 
3 Tanda berat (mengalami dari separuh gejala yang ada) 
4 Tanda panik (mengalami semua gejala yang ada) 

 

Hasil pengukuran tingkat kecemasan akan diperoleh skor dan kriteria 

antara lain: 

Tabel 2.3 Keterangan Penilaian HARS 
Sumber: Aras, Ahmad dan Ahmad, 2016 

Nilai 
(Skor) 

Tingkatan 

0 Tidak cemas atau normal 
< 17 Kecemasan ringan 

18 – 24  Kecemasan sedang 
25 – 30  Kecemasan berat 

> 30 Kecemasan sangat berat (panik) 
 

C. Latihan Relaksasi Otot Progresif 

1. Definisi 

Latihan Relaksasi Otot Progresif adalah Teknik yang dapat dilakukan 

secara luas dan praktis. Latihan ini untuk mendapatkan relaksasi pada otot. 

Kondisi latihan bisa dilakukan dengan 2 langkah adalah memberikan ketegangan 

pada grup otot serta berhenti tegangan tersebut. Cara berhenti ketegangan 

ototnya bisa dilaksanakan dengan pusat perhatian terhadap bagaimana otot 

tersebut menjadi rileks, merasakan ketegangan menghilang, dan dirasakan 

sensasi rileks (Richmond, 2007). 

Latihan ini adalah teknik relaksasi dalam yang tidak menggunakan 

imajinasi, sugesti dan kerajinan (Setyoadi dan Kusharyadi, 2011). Latihan otot 

ini lebih meyakinkan seseorang untuk mengembalikan respon tubuh dari yang 

tegang (Kozier, Erb, Berman, dkk, 2011). 
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2. Jenis Relaksasi 

Relaksasi terdiri dari relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera, relaksasi 

melalui hipnose, meditasi serta yoga (Subandi, 2002 dalam Ayu, 2018). 

a. Relaksasi otot yaitu relaksasi yang berfungsi untuk menurunkan tegang serta 

cemas dengan lemaskan otot. 

b. Relaksasi kesadaran indera, melaksanakan teknik ini seseorang akan 

memberikan satu pertanyaan yang tidak harus dijawab secara lisan tetapi 

untuk dirasakan sesuai dengan apa yang didapat atau tidak didapat dialami 

individu pada waktu instruksi yang telah diberikan. 

c.  Relaksasi melalui hipnose, meditasi dan yoga 

3. Tujuan Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Tujuan dari latihan relaksasi otot progresif (Setyoadi dan Kushariyadi, 

2011) menyatakan bahwa: 

a. Menghilangkan otot yag tegang, nyeri leher, irama jantung, metabolik, rasa 

cemas berlebihan, dan tekanan darah. 

b. Menaikkan konsentrasi serta relaksasi. 

c. Menaikkan oksigen. 

d. Meningkatkan fokus. 

e. Menghilangkan stres. 

f. Menghilangkan rasa emosi negatif. 

g. Mengendalikan kondisi depresi, insomnia fobia gagap ringan, iriabilitas, serta 

spasme. 

4. Indikasi Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Indikasi latihan ini (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011) antara lain: 

a. Seseorang dengan kondisi kecemasan berlebih 
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b. Seseorang dengan kondisi gangguan tidur 

c. Seseorang dengan kondisi stres 

d. Seseorang dengan kondisi depresi 

e. Seseorang dengan kondisi darah tinggi (hipertensi) 

f. Seseorang dengan kondisi nyeri punggung 

5. Kontraindikasi Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Kontraindikasi dari latihan ini yaitu ketidaknyamanan musculoskeletal 

(cidera akut serta penyakit jantung akut ataupun kronik) (Mashudi, 2015). 

6. Metode Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Metode latihan ini yaitu yang pertama tegangkan dulu lalu rileks otot-otot 

kepala hingga jari-jari kaki dengan cara berulang-ulang (Soetyadi dan 

Kushariyadi, 2011). Latihan relaksasi otot progresif dilakukan selama 1 minggu 

yaitu 7 hari berturut-turut dengan dosis 1 kali sehari dalam 20-30 menit (Tak, 

Maheshwari, dan Kaur, 2016). 

7. Langkah-langkah Melakukan Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Langkah pertama yang lebih diperhatikan yaitu ruangan yang aman untuk 

dilakukannya latihan. Ruang outdoor maupun indoor bisa dimanfaatkan untuk 

melakukan latihan dengan modifikasi latihan gerakan nafas dalam, sehingga bisa 

membuat perasaan aman serta nyaman. Perasaan yang aman dan nyaman 

digunakan kostum yang nyaman untuk melakukan latihan. Lebih disarankan 

melaksanakan intervensi menggunakan kursi yang aman serta nyaman tidak 

menggunakan kasur sebab responden adalah lanjut usia. Gerakan yang 

berlebihan pada latihan ini sangat berfungsi bagi kesehatan (Setyoadi dan 

Kushariyadi, 2011). Berikut ada berbagai gerakan latihan: 
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a. Gerakan Pertama 

Gerakan menarik nafas dalam serta merelaksasikan semua otot-otot 

yang tegang. 

 

  Gambar 2.1 Gerakan Nafas Dalam 
         Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Posisi duduk, posisi anggota tubuh tegak, kepala lurus kedepan, dan 

tangan diatas paha. 

2) Tarik nafas dalam perlahan ditahan 8 detik, kemudian hembuskan. Pada 

saat dihembuskan, pasien dapat bernafas lega dan normal. 

3) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk merelaksasikan 

seluruh tubuh dan untuk pernafasan lancar. 

b. Gerakan Kedua 

Gerakan untuk mengkontraksi otot pada wrist saat menggenggam dan 

melatih M.Bisep. 
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               Gambar 2.2 Gerakan Menggenggam Tangan 
     Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien posisi duduk, posisi badan tegak, kepala lurus kedepan, tangan 

berada diatas paha, dan genggam tangan kiri membuat suatu kepalan. 

2) Buatlah kepalan jangka waktu 8 detik semakin kuat sambil merasakan 

sensasi ketegangan yang terjadi. 

3) Lepaskan kepalan jangka waktu 10 detik dan rasakan relaksasi yang 

terjadi. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan sehingga dapat membedakan 

perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileksasi yang dialami. 

5) Menggerakkan gerakan yang sama pada tangan kanan. 

c. Gerakan Ketiga 

Gerakan dilakukan untuk melatih otot lengan bagian belakang. 
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Gambar 2.3 Gerakan Menekuk Telapak Tangan                 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

1) Pasien posisi duduk, kepala lurus kedepan, posisi anggota badan tegap, 

dan tangan berada diatas paha. 

2) Ekstensikan pergelangan tangan maka lengan terasa tertarik, jangka waktu 

8 detik. 

3) Semua Jari-jari menghadap keatas. 

4) Merileksasikan tangan selama 10 detik sambil merasakan rileksasi tangan 

yang terjadi. 

5) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mengetahui perbedaan 

antara tegang dan rileksasi. 

d. Gerakan Keempat 

 

                   Gambar 2.4 Gerakan Menggenggam Kedua Tangan Kepundak 
                                                Sumber: Data Primer, 2018 
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1) Pasien posisi duduk, kepala lurus menghadap kedepan, dan posisi badan 

tegap. 

2) Genggam kedua tangan maksimal mungkin sehingga membentuk kepalan. 

3) Bawa kepalan tangan ke pundak, maka M. bisep akan menjadi tegang, 

jangka waktu 8 detik. 

4) Merelaksasikan tangan selama 10 detik sambil rasakan relaksasi yang 

terjadi. 

5) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk membedakan 

ketegangan dan relaksasi. 

e. Gerakan Kelima 

                

 Gambar 2.5 Gerakan Elevasi dan Ekstensi Shoulder  
               Sumber: Data Primer, 2018 

 

1) Pasien posisi duduk, posisi badan keadaan tegap serta keadaan kepala lurus 

kedepan. 

2) Menggerakkan bahu hingga mengenai daun telinga, jangka waktu 8 detik. 

3) Merelaksasikan gerakan jangka waktu 10 detik sambil merasakan rileksasi. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan agar memahami rileksasi dan 

tegang tersebut. 
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f. Gerakan Keenam 

 Melakukan gerakan bertujuan merelaksasikan otot-otot wajah pada dahi. 

 

Gambar 2.6 Gerakan Mengerutkan Dahi dan Alis 
    Sumber: Data Primer, 2018 

 
 

1) Pasien posisi duduk dan kepala lurus kedepan. 

2) Menggerakkan otot dahi/wajah, mengerutkan dahi dan alis sampai otot 

terasa keriput, jangka waktu selama 8 detik. Menutup mata kencang-

kecang, sehingga dirasakan tegang di daerah mata dan otot-otot yang 

berfungsi sebagai pengendalian gerakan mata. 

3) Merelaksasikan gerakan selama 10 detik sambil rasakan rileksasi yang 

terjadi. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mengetahui rileksasi 

dan ketegangan otot. 

g.  Gerakan Ketujuh 

 Gerakan bertujuan agar merelaksasikan otot-otot wajah pada mata. 
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            Gambar 2.7 Gerakan Menutup dan Mengerutkan Mata  
   Sumber: Data Primer, 2018 

 

1) Pasien posisi duduk dan kepala lurus kedepan. 

2) Menggerakkan membuka dengan lebar sehingga alis ikut terangkat, lalu 

tutup rapat mata dan dirileksasikan kembali dan jangka waktu  selama 8 

detik. 

3) Kemudian relaksasikan selama 10 detik sambil merasakan relaksasi yang 

terjadi. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mengetahui relaksasi 

dan ketegangan otot. 

h. Gerakan Kedelapan 

Gerakan ini bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot wajah pada 

daerah rahang. 
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Gambar 2.8 Gerakan Menarik Rahang dan Menggigit Gigi 
                   Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien posisi duduk dan kepala lurus kedepan. 

2) Ketegangan dikurangi diotot rahang. Tutup rahang, diawali dengan 

menggigit gigi, maka terjadi tegang disekitar otot rahang, jangka waktu 8 

detik. 

3) Lalu relaksasikan jangka waktu 10 detik sambil merasakan efek relaksasi 

tersebut. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk membedakan kontraksi 

otot dan relaksasi. 

j. Gerakan Kesembilan 

 Gerakan bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot wajah pada daerah 

mulut. 
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   Gambar 2.9 Gerakan Memajukan dan Memoncongkan Mulut 
                   Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien posisi duduk dan kepala lurus kedepan. 

2) Latihan untuk mengendurkan otot-otot didaerah mulut dengan 

memoncongkan mulut kedepan atau memasukkan kedua pipi kedalam, 

jangka waktu 8 detik. 

3) Kemudian relaksasikan selama 10 detik sambil merasakan relaksasi yang 

terjadi. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk merasakan relaksasi 

dan ketegangan (kontraksi). 

k. Gerakan Kesepuluh 

  Gerakan ini bertujuan untuk merileksasikan otot belakang leher, 

m.Trapezius. 
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                              Gambar 2.10 Gerakan Retraksi Neck Relaksasi 
                  Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien posisi duduk, posisi anggota tubuh tegap, serta gerakan kepala 

sedikit menengadah. 

2) Permulaan gerakan dengan otot leher dibelakang 

3) Menahan kepala agar merasakan leher dibagian belakang leher tegang 

serta punggung atas, jangka waktu 8 detik. 

4) Relaksasikan jangka waktu 10 detik sambil merasakan relaksasi tersebut. 

5) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk memahami antara 

tegang dan relaksasi otot. 

l. Gerakan Kesebelas 

Gerakan ini bertujuan merileksasikan otot di depan leher m. Scaleni dan 

m. Sternocleomastoideus. 
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Gambar 2.11 Gerakan Menundukkan Kepala  
                        Sumber: Data Primer, 2018 

 

1) Pasien posisi duduk, posisi anggota tubuh tegap, serta kepala sedikit 

menunduk dan relaks di kursi. 

2) Menggerakkan dengan memfleksikan leher. 

3) Melatih otot depan leher yaitu kedepankan leher atau menuju muka, lalu 

menempelkan dagu kedada dan ditekan, jangka waktu 8 detik. 

4) Relaksasikan jangka waktu 10 detik sambil merasakan relaksasi tersebut. 

5) Melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mendapatka perbedaan 

antara otot yang tegang dan relaks. 

m. Gerakan Keduabelas 

Melakukan gerakan agar yang dilatih otot punggung m. Trapezius, m. 

Latissimus Dorsi dan m. Erector Spine. 
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                        Gambar 2.12 Gerakan Meluruskan Tulang Belakang 
        Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien dalam keadaan posisi duduk dan badan tegap. 

2) Luruskan punggung jangka waktu 8 detik, lalu relaksasi. 

3) Saat relaksasi, tubuh bisa bersandar kembali di kursi, otot akan jadi lurus 

jangka waktu 10 detik. 

4) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mengetahui perbedaan 

relaks dan tegang, serta mengurangi ketegangan dan relaksasi. 

n. Gerakan Ketigabelas 

Gerakan ini dilakukan bertujuan untuk melemahkan otot-otot dada m. 

Pectoralis, m. Serratus Anterior dan m. Abdominal. 

 

                                Gambar 2.13 Gerakan Pernafasan Dada 
                  Sumber: Data Primer, 2018 
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1) Pasien dalam keadaan posisi duduk dan badan tegap. 

2) Tarik napas panjang agar terisi paru-paru dengan udara yang maksimal. 

3) Tahan jangka waktu 8 detik, sambil dirasakan ketegangan di sekitar dada 

sampai turun ke perut, lalu dihembuskan. 

4) Saat tegangan dihembuskan, bisa dilaksanakan napas normal sampai lega. 

Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan, maka didapat perbedaan 

antara keadaan tegang dan relaks. 

o. Gerakan Keempatbelas 

 Gerakan dilakukan bertujuan untuk melatiih otot perut m. Abdominal 

dan m. Serratus Anterior. 

 

                               Gambar 2.14 Gerakan Pernafasan Perut 
                  Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien dalam keadaan duduk dan anggota tubuh dalam kondisi tegap. 

2) Tarik napas sedalam mungkin sampai merasakan otot perut tertarik 

kedalam, tahan 8 detik, kemudian hembuskan. 

3) Bisa melakukan dua kali pengulangan kembali seperti latihan awal untuk 

perut. 
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p. Gerakan Kelimabelas 

 Melakukan gerakan ini bertujuan agar melatih otot paha dan betis m. 

Quadricep, m. Hamstring dan m. Gastrocnemeus. 

 

                       Gambar 2.15 Gerakan Menaikkan Betis dan Paha 
                   Sumber: Data Primer, 2018 
 

1) Pasien dalam keadaan posisi duduk lalu angkat salah satu kaki sehingga 

otot terasa berkontraksi. 

2) Meluruskan kaki dan tahan selama 8 detik, kemudian relaksasikan gerakan 

selama 10 detik. 

3) Bisa melakukan 2 kali pengulangan gerakan untuk mengetahui kontraksi 

dan relaksasi otot, sehingga dapat merelaksasi otot-otot tersebut. 

q. Gerakan Keenambelas 

  Melakukan gerakan ini bertujuan agar otot paha m. Tibial, m. 

Gastrocnemeus serta otot betis m. soleus. 
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                   Gambar 2.16 Gerakan Menaikkan Jari-Jari Kaki Keatas 
                  Sumber: Data Primer, 2018 

 

1) Pasien dalam keadaan duduk, anggota tubuh tegap, dan kepala mengarah 

kedepan. 

2) Menarik jari-jari kaki keatas semaksimal mungkin, jangka waktu 8 detik. 

3) Relaksasikan jangka waktu 10 detik sambil merasakan relaks tersebut. 

4) Bisa melakukan pengulangan dua kali gerakan agar mengetahui dan rasa 

pengaruh relaksasi otot serta kontraksi otot agar bisa merasakan efek dari 

relaksasi tersebut. 

8. Mekanisme Relaksasi Otot Progresif 

Otot yang kontraksi bermula dari potensial aksi lalu jalan sejauh saraf 

motorik sampai di akhir serabut saraf, kemudian disekresi di semua ujung saraf 

yang mana menyekresi substansi neurotransmitter berupa asetilkolin melewati 

partikel protein di membran serat otot yang bisa jadi total ion natrium mengalir 

kebeberapa membran serat otot di pusat terminal saraf. Kondisi ini muncul 

potensial aksi serat saraf. 

Kontraksi disebabkan dari potensial aksi yang mengaktifkan depolarisasi 

membran serat otot, jalan terus-menerus dalam serat otot pada saat potensial aksi 

mengakibatkan reticulum sarkolema terlepas total ion kalsium, yang disimpan 
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di reticulum ke myofibril. Ion kalsium muncul daya meraih antara filament 

miosin dan aktin mengakibatkan aktivitas bersamaan (Ayu, 2018). 

Filamen miosin mengalami kontraksi bengkok dikarenakan pengaruh dari 

filamen aktin. Molekul miosin terdapat dua bagian diantaranya, meromiosin 

ringan dan meromiosin berat. Meromiosin ringan tersusun dua peptida yang satu 

sama lain saling berhubungan dalam suatu heliks. Meromiosin berat berasal dari 

molekul miosin terdapat menampakkan dan membentuk penghubung 

penyebrangan, maka dengan latihan relaksasi ini dilakukan berbagai metode 

dengan meregangkan grup otot lalu direlaksasikan. Otot yang tegang adalah 

awal oleh kontraksi serabut otot, maka serabut otot ketika diperpanjang akan 

menghasilkan gerakan rileksasi (Ayu, 2018). 

Otot ditegangkan kemudian disuruh untuk menahan nafas, maka kondisi 

relaks dengan lepaskan ketegangan serta dilakukan nafas dalam dengan teratur. 

Ketegangan otot dengan mengeraskan serta melemahkan otot sangat dianjutkan 

untuk tingkat tegang otot setiap orang (Biologigonz, 2010). 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). 




