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PENGARUH TERAPI RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP 

PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA WANITA LANJUT USIA 

DENGAN HIPERTENSI PRIMER DI POSYANDU LANSIA PEDULI 

INSANI MENDUNGAN SURAKARTA 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Lanjut usia terutama pada wanita mulai mengalami penurunan 

fungsi salah satunya pada sistem peredaran darah. Dimana terjadi penurunan 

elastisitas dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

darah pada lanjut usia. Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah 

terapi relaksasi otot progresif. Terapi relaksasi otot progresif pada lanjut usia 

bertujuan untuk memunculkan respon relaksasi yang dapat merangsang aktivitas 

saraf simpatis dan parasimpatis sehingga terjadi penurunan tekanan darah pada 

lanjut usia. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi otot progresif 

terhadap penurunan tekanan darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi 

primer. 

Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah Quasi Experimental Design 

dengan desain penelitian berupa Pretest-Posttest With Control Group Design. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. 

Jumlah sampel sebanyak 17 orang.  

Hasil Penelitian : Hasil uji Mann Whitney didapatkan nilai tekanan sistolik 

kelompok kontrol dan perlakuan adalah p value (0,031) dan tekanan diastolik 

kelompok kontrol dan perlakuan adalah p value (0,261). 

Kesimpulan : Terapi relaksasi otot progresif berpengaruh terhadap penurunan 

tekanan darah sistolik namun tidak berpengaruh terhadap penurunan tekanan 

darah diastolik pada wanita lanjut usia dengan hipertensi primer Posyandu Lansia 

Peduli Insani Mendungan Surakarta. 

Kata Kunci : Terapi Relaksasi Otot Progresif, Tekanan Darah, Wanita, Lanjut 

Usia, Hipertensi Primer. 

 

ABSTRACT 

 

Background : The elderly especially women began to decline in the body 

function one of the ciculatory system. A decrease in elasticity of artery walls that 

can lead to increased blood pressure in the elderly. One way in which to do is 

progressive muscle relaxation therapy. Progressive muscle relaxation therapy in 

elderly aims to envoke the relaxation response that can stimulate the sympathetic 

dan parasympathetic nervous activity resulting in descreased blood pressure in 

elderly. 

Research Aims : To determine the effect of progressive muscle relaxation 

therapy to decrease blood pressure the elderly women with primary hypertension. 

Methods : Kind of research is Quasi Experimental Design with research design is 

Pretest-Posttest With Control Group Design. The sampling technique used is 

Purposive Sampling Technique. The total sample is 17 peoples. 
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Results : The result of Mann Whitney test systolic pressure values obtained in the 

control group and the treatment group is p value (0,031) and diastolic pressure in 

the control group and the treatment group is p value (0,261). 

Conclusion : Progressive muscle relaxation therapy effect to the decrease in 

systolic blood pressure but did not affect the reduction in diastolic blood pressure 

the elderly women with primary hypertension at elderly Posyandu Peduli Insani 

Mendungan Surakarta. 

Keywords : Progressive Muscle Relaxation Therapy, Blood Pressure, Women, 

Elderly, Primary Hypertension. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki prevalensi penduduk 

lanjut usia yang besar. Menurut Susenas (2012), prevalensi penduduk lanjut 

usia di Indonesia sebesar 7,56%. Dari 33 provinsi, terdapat 3 provinsi yang 

memiliki prevalensi di atas 10% yaitu provinsi DIY sebesar 13,04%, Jawa 

Timur sebesar 10,40% dan Jawa Tengah sebesar 10,34%. 

Seiring bertambahnya usia, lanjut usia akan mengalami beberapa 

perubahan stuktural dan fungsional dalam tubuhnya. Salah satu perubahan 

yang terjadi yaitu pada sistem kardiovaskuler tepatnya pada aorta, dimana 

terjadinya penurunan elastisitas pada dinding pembuluh aorta. Hal ini 

menyebabkan semakin parahnya pengerasan pada pembuluh darah dan 

semakin tingginya tekanan darah, sehingga menyebabkan lanjut usia 

mengalami hipertensi (Kowalski, 2010).  

Menurut data Riskesdas (2013), prevalensi nasional hipertensi pada usia 

65 tahun ke atas sebesar 57,6% dan usia 75 tahun ke atas sebesar 63,8%. 

Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi nasional hipertensi pada perempuan 

(28,8%) lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki (22,8%). Dengan kata lain, 

Indonesia memiliki penderita hipertensi lebih banyak pada usia lanjut dan 

berjenis kelamin perempuan.  

Salah satu upaya penanganan pada penderita hipertensi yang dapat 

dilakukan yaitu dengan cara terapi terapi relaksasi otot progresif. Terapi 

relaksasi otot progresif adalah terapi yang terpusat pada suatu aktivitas otot 

untuk menurunkan ketegangan pada otot dengan melakukan teknik relaksasi 

agar rileks (Purwanto, 2013). Menurut Maryam (2010), terapi relaksasi otot 
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progresif ini termasuk metode terapi relaksasi yang termurah, mudah 

dilakukan, tidak terdapat efek samping, dapat membuat pikiran terasa tenang 

dan tubuh menjadi rileks. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Valentine et al. (2014), terbukti 

bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat menurukan tekanan darah pada 

hipertensi primer. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di 

Posyandu Lansia Peduli Insani Mendungan Surakarta, terdapat 78 orang yang 

terdiri dari 64 perempuan dan 14 laki-laki yang hadir pada kegiatan posyandu 

bulan November 2016. Dari 64 perempuan, terdapat 22 orang yang termasuk 

lanjut usia dan terdiagnosa hipertensi. 

Melihat dari beberapa penelitian tentang pengaruh terapi relaksasi otot 

progresif terhadap tekanan darah, namun belum ada penelitian yang terfokus 

pada lanjut usia terutama pada wanita. Sehingga peneliti merasa perlu untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah pada Wanita Lanjut Usia dengan Hipertensi Primer 

di Posyandu Lansia Peduli Insani Mendungan Surakarta”. 

 

KERANGKA TEORI 

Lanjut usia adalah suatu kelompok manusia yang sudah mengalami 

perubahan atau penurunan fungsi secara fisik, biologis, psikis, sosial dan 

spiritual serta dapat berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan 

seperti kondisi kesehatannya (Tamher et al., 2008). Menurut Aprilianti (2009), 

beberapa permasalahan yang sering muncul pada lanjut usia memiliki istilah 

yang disebut 10 Series of I’s yaitu immobility, instability, incontinence, 

intellectual impairment, infection, impairment of vision and hearing, isolation, 

inanition, insomnia dan immune deficiency. Menurut Goldman et al. (2007), 

perubahan sistem peredaran darah pada tubuh lanjut usia yang paling sering 

terjadi adalah penurunan fungsi sistem kardiovaskuler. Elastisitas dinding 

pembuluh aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, 

kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah 
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berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume 

darah yang dipompakan.  

Hal ini dapat menyebabkan kemampuan jantung memompa darah 

menurun sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, 

peningkatan nadi dan tekanan sistolik darah. Tekanan darah yang meningkat 

biasanya akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer tetapi 

perubahan tekanan darah yang fisiologis termasuk tanda penuaan yang 

dianggap normal. Peningkatan denyut nadi akan memberikan dampak yang 

kurang baik untuk kesehatan pada lanjut usia tersebut. Hal tersebut akan 

mengakibatkan peningkatan beban kerja dari sistem kardiovaskuler dan 

memicu terjadinya tekanan darah tinggi (Constanzo, 2012). 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan suatu gangguan pada 

pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi 

yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang 

membutuhkannya (Pudiastuti, 2012). Menurut Wijayaningsih (2013), 

hipertensi primer termasuk hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau 

idiopatik. Hipertensi ini terdapat sekitar 95% kasus di masyarakat dan banyak 

penderita yang tidak menunjukkan gejala atau keluhan. 

Beberapa faktor resiko terjadinya hipertensi adalah keturunan, jenis 

kelamin, usia, stres, obesitas, kurang olahraga, perokok (Purwanto, 2012). 

Menurut Pudiastuti (2012), tanda dan gejala dari penderita hipertensi seperti 

penglihatan menjadi kabur, nyeri kepala, mual dan muntah, pembengkakan 

akibar adanya peningkatan tekanan kapiler, lemas dan kelelahan, sesak napas, 

gelisah dan penurunan kesadaran. 

Terapi relaksasi otot progresif merupakan salah satu teknik pengelolaan 

diri yang didasarkan pada cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis 

(Ramdhani et al., 2009). Efek dari terapi relaksasi otot progresif adalah dapat 

menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dan tanpa adanya efek 

samping (Alimansur et al., 2013). 

Terapi relaksasi otot progresif dapat meningkatkan relaksasi dengan 

menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas saraf 
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parasimpatis sehingga terjadi vasodilatasi diameter arteriol. Saraf parasimpatis 

akan melepaskan asetilkolin untuk menghambat aktivitas saraf simpatis dengan 

menurunkan kontraktilitas otot jantung, vasodilatasi arteriol dan vena 

(Muttaqin, 2009). Menurut Aaronson et al. (2010), asetilkolin yang dibebaskan 

ke dinding pembuluh darah akan merangsang sel-sel endothelium pada 

pembuluh darah untuk mensintesis dan membebaskan nitrit oksida (NO), NO 

akan memberikan sinyal kepada sel-sel otot polos di sekitarnya untuk 

berelaksasi. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Lansia Peduli Insani Mendungan 

Surakarta. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan di bulan Desember 2016. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Experimental Design. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pretest-Posttest With Control Group Design. Jumlah sampel yang akan 

diteliti berjumlah 19 orang untuk kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Variabel bebas dalam penelitian adalah terapi relaksasi otot progresif. Variabel 

terikat dalam penelitian adalah tekanan darah tinggi. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di rumah kediaman ketua Posyandu Lansia 

Peduli Insani Mendungan Surakarta dengan subyek penelitiannya adalah 

anggota-anggota posyandu yang mengalami hipertensi khususnya pada wanita 

lanjut usia. Dalam penelitian ini, 1 orang dari masing-masing kelompok 

mengalami drop out dikarenakan subyek tersebut termasuk dalam kriteria 

eksklusi. Jadi, jumlah akhir dari sampel penelitian ini sebanyak 17 orang. 

Dimana 9 orang sebagai kelompok kontrol dan 8 orang sebagai kelompok 

perlakuan. Untuk kelompok kontrol, pengukuran tekanan darah dilakukan 

selama 2x sehari. Sedangkan untuk kelompok perlakuan, pengukuran tekanan 

darah dilakukan sebelum dan sesudah diberikan terapi selama 2x sehari. Waktu 
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penelitian yaitu 9 hari pada Desember 2016. Penelitian dilakukan pada pukul 

08.00 WIB dan 16.00 WIB. 

3.1. Analisa Univariat 

3.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase Mean Min Max 

60-64 6 orang 35,29% 

70,06 60 84 

65-69 3 orang 17,65% 

70-74 4 orang 23,53% 

75-79 1 orang 5,88% 

80-84 3 orang 17,65% 

Jumlah 17 orang 100% 70,06 60 84 

 

3.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

IRT 14 orang 82,35% 

Wiraswasta 3 orang 17,65% 

Jumlah 17 orang 100% 

 

3.1.3  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

Tidak Sekolah 3 orang 17,65% 

SD 7 orang 41,18% 

SMP 6 orang 35,29% 

SMA 1 orang 5,88% 

Jumlah 17 orang 100% 

 

3.1.4  Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Awal 

TD Sistolik Frekuensi Persentase 

140 mmHg 6 orang 35,29% 

145 mmHg 2 orang 11,76% 

150 mmHg 4 orang 23,53% 

160 mmHg 5 orang 29,41% 

Jumlah 17 orang 100% 

 

TD Diastolik Frekuensi Persentase 

90 mmHg  9 orang 52,94% 

100 mmHg  6 orang 35,29% 

110 mmHg  1 orang 5,88% 

130 mmHg  1 orang 5,88% 

Jumlah 17 orang 100% 
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3.2 Analisa Bivariat 

3.2.1  Uji Normalitas 

TD Sistolik 
Statistic df Sig. 

0,811 17 0,003 

 

TD Diastolik Statistic df Sig. 

0,686 17 0,000 

 

Dalam penelitian ini dilakukan analisa normalitas dengan 

menggunakan uji Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel < 30 orang. 

Berdasarkan hasil dari data normalitas didapatkan nilai sig pada 

tekanan sistolik dan diastolik sebesar 0,003 dan 0,000, maka 

termasuk data berdistribusi tidak normal karena p value < 0,05. 

3.2.2  Pengaruh Rata-Rata Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah 

Kelompok Kontrol  

Tekanan Darah N Mean   SD P value 

Sistolik     

- Pre Test 
9 

139,63 6.55 
0,075 

- Post Test 144,07 8.13 

Diastolik    
 

0,786 
- Pre Test 

9 
80 10.67 

- Post Test 80,74 9.68 

Hasil uji Wilcoxon pada tekanan darah sistolik dan diastolik 

sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol diperoleh p value 

adalah 0,075 dan 0,786, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh dari rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum 

dan sesudah pada kelompok kontrol. 

3.2.3 Pengaruh Rata-Rata Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah 

Kelompok Perlakuan 

Tekanan Darah N Mean   SD P value 

Sistolik     

- Pre Test 
8 

141,72 18.74 
0,672 

- Post Test 137,81 4.90 

Diastolik    
 

0,131 
- Pre Test 

8 
81,87 16.02 

- Post Test 84,37 12.87 

Hasil uji Wilcoxon pada tekanan darah sistolik dan diastolik 

sebelum dan sesudah diberikan terapi pada kelompok perlakuan 
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diperoleh p value adalah 0,672 dan 0,131, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh dari rata-rata tekanan darah sistolik dan 

diastolik sebelum dan sesudah diberikan terapi pada kelompok 

perlakuan. 

3.2.4  Pengaruh Selisih Tekanan Darah pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Perlakuan 

Tekanan Darah N Mean P value 

Sistolik    

- Kontrol 
17 8,21 0,031 

- Perlakuan 

Diastolik    

- Kontrol 
17 4,61 0,261 

- Perlakuan 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney, nilai p value pada 

selisih tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan sebesar 0,031. Sedangkan nilai p value pada selisih 

tekanan darah diastolik pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan menunjukkan nilai p value sebesar 0,261. 

3.3 Pembahasan 

Mayoritas lanjut usia yang mengalami hipertensi primer berusia 

antara 60-64 tahun. Karena pada usia tersebut, kelenturan dari arteri 

besar mulai menghilang dan menjadi kaku. Darah pada setiap denyut 

jantung dipaksa melewati ruang pembuluh darah yang sempit daripada 

biasanya dan inilah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah 

(Sigarlaki, 2006). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Alimansur et al. (2013), dari 11 responden yang mengalami hipertensi 

terdapat 5 responden (46%) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Selebihnya bekerja sebagai petani (36%) dan wiraswasta (18%). Dari 

hasil penelitian tersebut, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 

rutinitas sehari-hari yang terkadang menjengkelkan dan tidak 

menyenangkan dapat memicu peningkatan dari hormon stres. Akibat dari 

peningkatan hormon stres, maka dapat merangsang aktivitas sistem saraf 

simpatis yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah pada 

ibu rumah tangga. Tingginya resiko terjadinya hipertensi pada 



9 
 

pendidikan rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 

informasi mengenai kesehatan pada orang-orang yang berpendidikan 

rendah sehingga berdampak pada gaya hidupnya (Anggara et al., 2013). 

Pada hasil uji Mann Whitney, rata-rata tekanan darah sistolik pada 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menunjukkan nilai p value 

sebesar 0,031 dan rata-rata tekanan darah diastolik pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan menunjukkan nilai p value sebesar 

0,261. Karena nilai p value < sig 0,05, maka terdapat pengaruh terapi 

relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan darah sistolik namun 

tidak terdapat pengaruh pada tekanan diastolik pada kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan. 

Terapi relaksasi otot progresif bertujuan untuk meningkatkan 

relaksasi pada tubuh dengan cara penurunan aktivitas dari saraf simpatis 

dan peningkatan aktivitas dari saraf parasimpatis yang menyebabkan 

terjadinya vasodilatasi pada diameter arteriol. Menurut Muttaqin (2009), 

sistem saraf parasimpatis akan melepaskan asetilkolin yang berfungsi 

untuk menghambat aktivitas dari saraf simpatis. Menurut Alimansur et 

al.  (2013), ketika aktivitas sistem saraf simpatis menurun akibat dari 

efek relaksasi, maka produksi zat katekolamin akan berkurang. Hal ini 

yang menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh darah dan tekanan darah 

mengalamai penurunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Azizah (2013), bahwa latihan relaksasi otot 

progresif berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tekanan 

darah sistolik pada penderita hipertensi primer, sedangkan tekanan darah 

diastolik tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tekanan darah. 

Terapi relaksasi otot progresif dilakukan pada lanjut usia untuk 

memunculkan respon relaksasi yang dapat menimbulkan keadaan tenang 

dan rileks sehingga terjadi penurunan tekanan darah pada lanjut usia 

(Adisucipto, 2014). 
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

tekanan darah sistolik pada wanita lanjut usia dengan hipertensi 

primer di Posyandu Lansia Peduli Insani Mendungan Surakarta. 

4.1.2 Tidak ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan tekanan darah diastolik pada wanita lanjut usia dengan 

hipertensi primer di Posyandu Lansia Peduli Insani Mendungan 

Surakarta. 

4.2. Saran 

4.2.1 Bagi Pelayanan Kesehatan 

Memberikan informasi kesehatan mengenai penanganan dan 

pencegahan tentang permasalahan yang berkaitan dengan tekanan 

darah pada lanjut usia serta meningkatkan pelayanan kesehatan 

bagi para lanjut usia agar senantiasa sehat dan bugar. 

4.2.2 Bagi Fisioterapi 

Melakukan tindakan preventif, rehabilitatif dan promotif pada 

lanjut usia di posyandu-posyandu lansia mengenai permasalahan 

yang berkaitan dengan tekanan darah di usia lanjut dan lebih 

mengenalkan peran fisioterapi dalam penanganan yang 

berhubungan dengan lanjut usia baik yang sehat maupun yang 

sakit. 

4.2.3 Bagi Institusi 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan tekanan darah pada usia lanjut 

dari segi fisioterapi. 

4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan kombinasi terapi 

relaksasi lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

bermanfaat untuk jangka yang lama. 
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Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

yang terfokus kepada pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan 

tekanan darah sistolik atau tekanan darah sistolik saja. 
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