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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Insidensi stres di Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar 

10% dari total penduduk Indonesia (Depkes RI, 2010). Pada zaman 

modern sekarang ini hampir semua orang dalam setiap periode 

kehidupan pernah mengalami stres. Stres dalam bentuk apapun 

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.  

Lipsitt (dalam Smet, 1994) mengungkapkan bahwa sejak 

individu dilahirkan, dan sepanjang tahun pertama kehidupannya, 

banyak hal yang terjadi dalam perkembangannya dan penuh dengan 

ketegangan. Goodyer (dalam Smet, 1994) juga mengungkapkan 

bahwa setiap tahap perkembangan manusia dihadapkan pada 

tuntutan lingkungan yang spesifik, sehingga ada stresor-stresor yang 

spesifik. Di samping itu, untuk tahap perkembangan yang berbeda, 

stresor yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda. 

Apabila individu tersebut kurang mampu mengadaptasikan dirinya 

dengan tuntutan-tuntutan atau masalah-masalah yang muncul, maka 

individu tersebut akan cenderung mengalami stres. Secara umum, 

stres terjadi jika individu dihadapkan dengan peristiwa yang mereka 

rasakan sebagai ancaman kesehatan fisik atau psikologis (Manktelow, 

2007).           
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Lazarus dan Folkman (dalam Davis, Eshelman, McKey, 2008) 

berpendapat bahwa stres bermula dari penilaian setiap orang. 

Pertama-tama individu akan bertanya seberapa bahaya atau sulitnya 

situasi dan sumber daya apa yang dimiliki untuk membantu 

mengatasinya. Orang yang stres sering memutuskan bahwa (1) suatu 

peristiwa itu berbahaya, sulit, atau menyakitkan dan (2) mereka tidak 

memiliki sumber daya untuk mengatasi. 

Pernyataan Lazarus dan Folkman ini diperkuat dengan 

pendapat Sarafino (2008) menyatakan stres adalah suatu keadaan 

yang dihasilkan ketika individu dan lingkungan bertransaksi, baik 

nyata atau tidak nyata, antara tuntutan situasi dan sumber-sumber 

yang dimiliki individu menyangkut kondisi biologis, psikologis, atau 

psikososial.  Stres muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan yang 

melebihi kemampuan individu untuk memenuhinya. Apabila 

seseorang tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan, maka ia akan 

merasakan suatu kondisi ketegangan dalam dirinya. Ketegangan yang 

berlangsung lama dan tidak ada penyelesaian, akan berkembang 

menjadi stres. 

Stres juga dapat terjadi pada usia lanjut. Smet (1994) 

mengungkapkan bahwa orang dewasa mempunyai jenis tugas yang 

berbeda yang harus mereka hadapi. Tugas menjadi orang tua, bekerja 

dan kemudian pensiun, kematian pasangan dan teman, adalah contoh 

yang cukup menonjol. Gibson (dalam Rachmaningrum, 1999) 
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mengungkapkan bahwa umur adalah salah satu faktor penting yang 

menjadi penyebab stres, semakin bertambah umur seseorang, 

semakin mudah mengalami stres. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam berbagai 

kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat dan 

mendengar.  

Usia lanjut merupakan masa penyesuaian diri atas 

berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali 

kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran 

sosial baru (Santrock, 2002). Menurut Gunarsa (2004), sejumlah usia 

lanjut akan mengalami masa adanya perasaaan kehilangan dan krisis 

identitas yang dialami setelah anak-anak meninggalkan rumah dan 

hidup memisahkan diri dari orang tua. Keterpisahan akibat perasaan 

perbedaan tempat tinggal dengan anggota keluarga lain dan akibat 

perasaan ditinggal mati oleh pasangan hidup menimbulkan kondisi 

tekanan yang amat besar bagi usia lanjut.  

Kenyataan bahwa hidup seseorang mengalami proses transisi 

secara berturut-turut dengan menurunnya kemampuan fisik, kepergian 

anak-anak sehingga dukungan keluarga berkurang, dan 

meninggalnya pasangan hidup, menyebabkan seseorang merasa 

dirinya semakin tidak lagi dibutuhkan oleh lingkungan masyarakatnya 

(Gunarsa, 2004). Bagi usia lanjut tahapan ini merupakan tahapan 

yang penuh dengan tekanan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang usia lanjut 

yang berusia 66 tahun (Subjek I) dan 75 tahun (Subjek II), dinyatakan 

bahwa mereka mengalami perubahan dari masa mudanya. Kedua 

usia lanjut mengalami tekanan karena peran sosial baru mereka saat 

ini tanpa pasangan dan anak-anak yang tinggal jauh dari mereka. 

Selain itu, kedua usia lanjut juga mengalami penurunan aktivitas yang 

biasa mereka lakukan ketika masih muda. Subjek I menyatakan 

menyatakan bahwa, “… oma dulu aktif ikut kegiatan pertemuan 

dengan suami. Tapi sekarang kerjaannya cuma duduk dan tidur.” 

Sama halnya dengan Subjek II yang menyatakan bahwa, “… sejak 

SMA oma sudah punya warung sendiri. Oma sudah biasa kerja 

sampai suami oma meninggal. Tapi sekarang ga buat apa-apa.” 

Perubahan ini merupakan masa penyesuaian bagi usia lanjut. 

Disamping itu, usia lanjut juga mengalami penurunan kondisi 

kesehatan mereka. Kedua subjek memiliki riwayat penyakit hipertensi, 

dan hal ini semakin menambah tuntutan bagi usia lanjut untuk 

menjaga kondisi mereka. Menurut kedua subjek, bila mereka terlalu 

banyak hal yang dipikirkan, penyakit hipertensi mereka akan kambuh. 

Subjek I mengungkapkan bahwa, “.... kalau anak oma jarang menemui 

oma, oma kepikiran terus. Ujung-ujungnya sakit hipertensi oma 

kambuh.” Hal yang sama juga diungkapkan oleh subjek II yaitu, “… 

sakit hipertensi oma kambuh ya kalau oma banyak yang dipikirkan. 

Anak jarang datang ke rumah, badan sakit-sakitan.” Pernyataan kedua 
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subjek ini dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya tuntutan, 

maka usia lanjut akan semakin tertekan dan hal ini dapat 

menimbulkan stres dan penyakit. 

Pinel (dalam Samuel,  2013) menyatakan bahwa emosi-emosi 

negatif dari pengalaman stres memiliki korelasi yang cukup kuat 

dengan sistem kekebalan tubuh dan kerentanan terhadap penyakit 

infeksi. Hal ini diperkuat dengan hasil sebuah studi di Asosiasi Medikal 

Amerika menunjukkan bahwa stres merupakan faktor utama sebesar 

75% yang menyebabkan semua penyakit yang dirasakan pasien 

(illness) maupun penyakit yang diakibatkan disfungsi fisiologi atau 

psikologi yang dapat teridentifikasi secara medis (diseases) pada saat 

ini (Kaur & Walia, 2008). 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa 

usia lanjut memiliki permasalahan tersendiri pada masa 

perkembangannya. Penurunan kondisi yang terjadi secara berturut-

turut akan dirasa sebagai tuntutan bagi usia lanjut. Bila usia lanjut 

merasa tidak memiliki sumber daya untuk mengadapi tuntutan 

tersebut, maka usia lanjut akan mengalami ketegangan dalam dirinya 

dan berkembang menjadi stres. Stres yang terjadi secara terus 

menerus dan tidak ada penyelesaiannya akan berkembang menjadi 

penyakit fisik. Oleh karena itu, untuk mengelola stres pada usia lanjut 

diperlukan pengontrolan terhadap ketagangan dengan terapi relaksasi 

otot progresif. 
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Sarafino (2012) mengatakan bahwa relaksasi merupakan cara 

yang baik untuk menurunkan stres. Salah satu cara relaksasi yang 

dapat dipelajari untuk mengontrol ketegangangan yang dirasakan 

disebut relaksasi otot progresif. Ide melatih orang untuk merilekskan 

skeletal otot guna menurunkan stres psikologis telah diperkenalkan 

oleh Edmun Jacobson. 

Jacobson mengungkapkan bahwa teknik relaksasinya 

didasarkan pada premis bahwa tubuh merespon pemikiran dan 

peristiwa yang menimbulkan kecemasan dengan ketegangan otot. 

Relaksasi otot yang dalam mampu mengurangi ketegangan (Davis, 

Eshelman, & McKay, 2008). Relaksasi otot progresif ini digunakan 

untuk melawan rasa cemas, stres, atau tegang. Dengan 

menegangkan dan melemaskan beberapa kelompok otot dan 

membedakan sensasi tegang dan rileks, seseorang bisa 

menghilangkan kontraksi otot dan mengalami rasa rileks (Utami dalam 

Subandi, 2002). 

Pada penelitian sebelumnya, terapi relaksasi digunakan untuk 

menurunkan stres dan keluhan tukak lambung pada penderita tukak 

lambung kronis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi 

relaksasi efektif untuk menurunkan stres dan keluhan tukak lambung 

(Subekti & Utami, 2011). Pada penelitian Erliana, Heroen, dan Susanti 

(2008) yang berjudul perbedaan tingkat insomnia lansia sebelum dan 

sesudah latihan relaksasi otot progresif di BPSTW (Balai Perlindungan 
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Tresna Wreda) Ciparai Bandung, menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan tingkat insomnia setelah terapi relaksasi otot progresif.  

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada penelitian ini peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas terapi relaksasi 

otot progresif untuk menurunkan stres pada usia lanjut guna 

membantu para usia lanjut untuk mengelola stres yang mereka miliki 

melalui cara yang efektif, yaitu pengontrolan terhadap ketagangan otot 

dengan penerapan terapi relaksasi otot progresif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terapi relaksasi otot 

progresif efektif untuk menurunkan stres pada usia lanjut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

terapi relaksasi otot progresif menurunkan stres pada usia lanjut. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan bidang kajian 

praktisi dalam bidang kesehatan mental dan perkembangan. 
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini berguna sebagai referensi dalam upaya 

mengurangi stres pada usia lanjut. 

 




