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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk hipertensi telah menjadi 

penyakit yang mematikan banyak penduduk di negara maju dan negara 

berkembang lebih dari delapan dekade terakhir. Hipertensi adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas 

normal, baik tekanan systolic dan atau diastolic. Di Indonesia, hipertensi 

merupakan penyebab kematian ke-3 setelah stroke dan tuberkulosis (Triyanto, 

2014). 

       Menurut Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment on High Blood Pressure VII (JNC VII), hampir satu miliar 

penduduk dunia atau 1 dari 4 orang dewasa mengidap hipertensi 

(Prasetyaningrum, 2014). Menurut National Basic Health Survey (2013) 

dalam Kartika (2014) prevalensi hipertensi di Indonesia pada usia 35-44 

tahun adalah 24,8 %, usia 45-54 tahun sebanyak 35,6 %, usia 55-64 tahun 

45,9 %, usia 65-74 tahun 57,6 % dan usia lebih dari 75 tahun adalah 63,8 %. 

       Berbagai cara dilakukan untuk menurunkan tekanan darah diantaranya 

dengan terapi farmakologis yang menggunakan berbagai macam obat maupun 

non farmakologis salah satunya dengan relaksasi otot progresif (Triyanto, 

2014). Relaksasi otot progresif adalah latihan untuk mendapatkan sensasi 

rileks dengan menegangkan suatu kelompok otot dan menghentikan tegangan 
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(Mashudi, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Valentine, dkk. 

(2014), di dapatkan hasil bahwa dengan relaksasi otot progresif terbukti 

tekanan darah pada penderita hipertensi dapat menurun. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Patel, dkk. (2012) juga menunjukkan adanya penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi essensial dengan dilakukannya 

relaksasi otot progresif. Sedangkan menurut Kumutha, dkk. (2014) relaksasi 

otot progresif dapat menurunkan stress dan tekanan darah pada lansia yang 

menderita hipertensi. 

       Dari hasil observasi pendahuluan pada bulan Februari 2015 di dusun 

Gondang, dari 40 orang yang menderita hipertensi didapatkan 35 orang yang 

menderita hipertensi adalah perempuan dan 5 orang adalah laki-laki. Namun, 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi ada 25 orang. 

       Berdasarkan latar belakang diatas dan pentingnya mengontrol tekanan 

darah agar selalu stabil, maka peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh 

Latihan Relaksasi Otot Progresif terhadap Penurunan Tekanan Darah pada 

Penderita Hipertensi Primer di Dusun Gondang”. 

B. Rumusan Masalah 

       Apakah ada pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi primer di Dusun Gondang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

              Untuk mengetahui pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap        

p     penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi primer di Dusun Gondang. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran tekanan darah sebelum pemberian latihan 

relaksasi otot progresif pada penderita hipertensi primer. 

b. Untuk mengetahui gambaran tekanan darah setelah diberikan latihan 

relaksasi otot progresif pada penderita hipertensi primer. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Untuk memperdalam pengembangan keilmuan tentang latihan relaksasi 

otot progresif terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi 

primer. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

       Menambah pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat mengenai 

cara menurunkan tekanan darah dengan terapi non farmakologi. 

b. Bagi Fisioterapi 

       Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh latihan 

relaksasi otot progresif sebagai tindakan non farmakologi terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi khususnya hipertensi 

primer. 

c. Bagi Peneliti Lain 

       Dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

selanjutnya mengenai aspek yang sama secara mendalam.  


