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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi tua adalah hal yang pasti dan tak terelakkan bagi perjalanan hidup 

manusia. Dalam kehidupannya, manusia melewati beberapa tahapan tumbuh 

kembang. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Jumlah 

usia lanjut di dunia setiap tahun semakin bertambah. Sebagaimana dengan sabda 

Rasulullah SAW, “Hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena 

sesungguhnya Allah SWT tidak sekali-sekali membuat penyakit melainkan Dia 

membuat pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua." (HR.Ahmad). 

Antara tahun 2015 dan tahun 2050, proporsi penduduk dunia lebih dari 60 tahun 

hampir akan berlipat ganda dari 12% menjadi 22%. Laju penuaan populasi jauh 

lebih cepat daripada di masa lalu dan semua negara sedang menghadapi tantangan 

besar ini (WHO, 2015).  

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%. Dengan demikian, Jawa Tengah 

memiliki populasi lanjut usia hipertensi yang cukup banyak dan memiliki tugas 

dalam meningkatkan kualitas hidup pada lanjut usia. 

Seiring bertambahnya usia, lanjut usia akan mengalami beberapa perubahan 

stuktural dan fungsional dalam tubuhnya. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu 
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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 Rosta 

(2011), gejala dari hipertensi sendiri tidak tampak, namun tekanan darah perlahan-

lahan akan terus meningkat dan dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan 

komplikasi. Komplikasi yang timbul akibat terjadinya hipertensi bisa terjadinya 

serangan jantung, stroke dan gagal jantung kronis (Adib, 2011). 

Di Indonesia, hipertensi menduduki peringkat 3 besar teratas sebagai 

penyebab kematian setelah stroke dan tuberkulosis (Triyanto, 2014). Hipertensi 

dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu hipertensi primer dan hipertensi 

sekunder. Hipertensi primer termasuk jenis yang hampir sering terjadi 95% dari 

kasus terjadinya hipertensi dan sisanya 5% terjadinya pada hipertensi sekunder 

(Palmer et al., 2007). 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%. Dan berdasarkan jenis kelamin, prevalensi nasional hipertensi 

pada perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Dimana prevalensi 

hipertensi pada perempuan sebesar 28,8% dan pada laki-laki sebesar 22,8%. 

Dengan kata lain, Indonesia memiliki penderita hipertensi lebih banyak pada usia 

lanjut dan berjenis kelamin perempuan. Ini merupakan problema kesehatan 

nasional yang harus segera ditangani sedini mungkin agar jumlah penderitanya 

tidak meningkat di setiap tahunnya. 
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Salah satu upaya penanganan pada penderita hipertensi yang dapat 

dilakukan yaitu dengan cara terapi komplementer. Salah satu bentuk terapi 

komplementer yang menggunakan teknik relaksasi adalah 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 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. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumutha et al. 

(2014), bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat menurunkan stres dan tekanan 

darah pada lanjut usia dengan hipertensi. 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 
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Darah pada Wanita Lanjut Usia dengan Hipertensi Primer di Posyandu Lansia 

Peduli Insani Mendungan Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

tekanan darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi primer di Posyandu 

Lansia Peduli Insani Mendungan Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan tekanan darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi primer. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memberikan edukasi tentang lanjut usia yang mengalami 

hipertensi primer khususnya pada wanita. 

b. Untuk menganalisa pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan tekanan darah khususnya pada wanita lanjut usia dengan 

hipertensi primer. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi masyarakat 

Untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat mengenai 

pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan 

darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi primer. 

b. Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

Untuk memberikan informasi kesehatan mengenai pengaruh terapi 

relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan darah pada wanita 

lanjut usia dengan hipertensi primer di Posyandu Lansia Peduli Insani 

Mendungan Surakarta. 

c. Manfaat bagi institusi 

Untuk menambah referensi dalam pengetahuan dan pengajaran ilmu 

fisioterapi khususnya pada kompetensi geriatri mengenai hipertensi. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mempelajari lebih mendalam tentang pengaruh terapi relaksasi otot 

progresif terhadap penurunan tekanan darah pada wanita lanjut usia 

dengan hipertensi primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


