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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Lansia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang manusia, dari 

bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Menurut BPS  Pada tahun 

2000 jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28 % dan pada tahun 

2020 menjadi sebesar 11,34%. Bahkan data biro sensus Amerika Serikat 

memperkirakan Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah lanjut usia 

pada tahun 1990-2025, yaitu sebesar 41,4% (Maryam, 2008). 

Prevalensi lansia di propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi 

besar pada tahun 2000 mencapai 9,6 persen. Angka tersebut jauh di atas 

jumlah lansia nasional yang hanya 7,6 persen pada tahun 2000. Usia harapan 

hidup mencapai 64,9 tahun, dimana penduduk lansia wanita rata-rata 67,2 

tahun dan pria 63,8 tahun. Secara kuantitatif kedua parameter tersebut 

berdampak pada berbagai persoalan yang akan dihadapi seperti masalah 

sandang, pangan, papan, kesehatan, ekonomi dan lainnya (Depkes, 2003). 

Semua orang pernah mengalami reaksi kecemasan, termasuk para 

lansia. Bila seseorang bertambah tua maka kemampuan fisik dan psikisnya 

perlahan-lahan akan mengalami penurunan yang berpengaruh pada kondisi 

mental dan psilokogi seperti kurang percaya diri, cemas, stress dan depresi . 

Gejala kecemasan sering terjadi dan sangat mencolok pada usia lanjut karena 

menghadapi masa tua. Gejala-gejala tersebut seperti ketakutan, panik, 
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gangguan perut, mual, muntah, diare, sembelit, sesak napas, dan ketidak 

mampuan bergaul dengan orang lain (Benson, 2001). 

Kecemasan adalah sebuah emosi, kekhawatiran yang tidak jelas serta 

suatu keadaan yang membuat seseorang tidak nyaman, yang berkaitan dengan 

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan ini tidak memiliki obyek yang 

spesifik (Gail, 2006). 

Cara klasik mengatasinya adalah dengan relaksasi. Metode relaksasi 

terdiri dari beberapa macam yaitu (1) relaksasi otot (2) pernapasan diafragma 

(3) imageri training (4) biofeedback dan (5) hipnosis. Teknik relaksasi napas 

dalam telah diketahui efektif menurunkan ketegangan terhadap kecemasan 

untuk perawatan dan pencegahan gangguan pernapasan, hiperventilasi, 

penyakit darah tinggi, penyakit jantung, susah hendak tidur, sakit kepala 

disebabkan tekanan dan asma (Miltenberger, 2004). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada bulan 

November 2011 di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta, di dapatkan  

lansia yang tinggal di panti tersebut berjumlah 85 orang. Hasil survey 

pendahuluan di dapatkan 7 dari 10 lansia mengalami kecemasan dengan gejala 

peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi denyut nadi, peningkatan 

frekuensi napas, dan mengalami gangguan tidur maka perlu adanya 

penangganan terhadap kecemasan, selain itu teknik relaksasi napas dalam di 

Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta belum diterapkan. Hal inilah yang 

melatar belakangi peneliti untuk mengangkat materi mengenai terapi relaksasi 
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napas dalam bagi lansia. Teknik relaksasi napas dalam ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat penurunan kecemasan pada lansia. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu ”Apakah ada perbedaan tingkat kecemasan pada lansia 

sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi napas dalam di Panti Werdha 

Dharma Bhakti Surakarta ”. 

 

C. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada lansia sebelum dan 

sesudah diberikan teknik relaksasi napas dalam di Panti Werdha Dharma 

Bhakti Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik tingkat kecemasan pada lansia di Panti 

Werdha Dharma Bhakti Surakarta. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan pada lansia sesudah dilakukan 

pemberian teknik relaksasi napas dalam di Panti Werdha Dharma 

Bhakti Surakarta. 

c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada lansia sebelum 

dan sesudah diberikan teknik relaksasi napas dalam di Panti Werdha 

Dharma Bhakti Surakarta. 
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d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada lansia antara 

kelompok perlakuan dan kontrol setelah diberikan post test di Panti 

Werdha Dharma Bhakti Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi : 

1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi informasi dan barmanfaat bagi masyarakat 

khususnya lansia yang tinggal di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta 

untuk dapat mengerti tentang manfaat teknik relaksasi napas dalam untuk 

mengurangi kecemasan. 

2. Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta adalah : 

Sebagai bahan masukan bagi perawat dalam penggunaan teknik relaksasi 

napas dalam, untuk mengurangi tingkat kecemasan pada lansia. 

3. Peneliti : 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan tingkat 

kecemasan pada lansia sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi 

napas dalam. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul yang sama yaitu “Perbedaan tingkat 

kecemasan pada lansia sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi napas 
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dalam di Panti Werdha Dharma Bhakti Surakarta”, belum pernah dilakukan. 

Adapun Penelitian yang berkaitan yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryanti (2000) tentang “Pengaruh 

Teknik Guided Imagery Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada 

Klien Pra Bedah Apendiktomi Di ruang Perawatan RS Abdul Moeloel 

Lampung pada tahun 2000” dengan hasil bahwa kecemasan yang dialami 

klien dapat berkurang dengan dilakukan latihan teknik Guided  Imagery. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniarti (2003) tentang “Pengaruh 

Teknik Relaksasi Napas Dalam Terhadap Tingkat Nyeri Pada Klien 

Dengan Post Operatif Apendiktomi di Ruang Perawatan RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Non-Equivalent Control Group. Berdasarkan uji statisti 

Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan aplikasi SPSS for Window 

versi 10,0 dengan α = 0,05 didapat p= 0,000 terlihat nilai p < α,  yang 

berarti teknik relaksasi napas dalam berpengaruh terhadap tingkat nyeri 

pada klien post operatif apendiktomi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saseno (2001) tentang “ Teknik Relaksasi 

Dapat Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian Di Akademi Perawat 

Departemen Kesehatan Magelang”. Rencana penelitian eksperimental 

randomized control group pretest-posttest design, subjek penelitian 79 

orang, alat ukur skala kecemasan T-MAS. Hasilnya sebelum pra uji tidak 

ada perbedaan setelah di uji menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antara dua kelompok. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam 

hal subjek penelitian, variable penelitian, unit analisa data, fenomena, 

waktu dan tempat penelitian.  


