
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.I  Latar Belakang 

Hipertensi  di definisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan 

sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg (Smeltzer & 

Bare, 2002) 

Hipertensi merupakan penyakit akibat gangguan sirkulasi darah yang masih 

menjadi  masalah dalam kesehatan di masyarakat. Semakin tinggi tekanan darah 

semakin besar resikonya (Price, 2005 hlm 45). Menurut European Society of 

Hypertensi and European Society of Cardiologi (2013) Hipertensi didefinisi kan 

sebagai tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmhg dan 

tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmhg. 

Hipertensi di kenal sebagai silent killer yang merupakan suatu kondisi krisis 

yang terjadi ketika tekanan darah tinggi secara konsisten untuk jangka waktu yang 

lama, menyebabkan kerusakan arteri dan penurunan aliran darah ke organ-organ 

yang terkena (Adib, 2009 hlm 4). Hipertensi yang tidak terdeteksi dan yang tidak 

terkendali dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler yang merupakan 

penyumbang utama stroke di seluruh dunia menurut World Health Organization, 

(2010). Sekitar 50% tekanan  darah tinggi menjadi faktor resiko tunggal terbesar 

untuk stroke iskemik serta dapat meningkatkan resiko perdarahan di otak  

(Aaronson, 2012 hlm 82). 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena hipertensi 

antara  lain : Faktor genetik/keturunan, usia, peningkatan kolesterol plasma, 

merokok, obesitas, penggunaan garam yang berlebihan, stres dan kurang olahraga. 

Tanda tanda gejala hipertensi adalah penglihatan kabur karena kerusakan retina, 

nyeri pada kepala, mual dan muntah akibat meningkatnya tekanan intra kranial, 

adanya pembengkakan karena meningkatnya tekanan kapiler (Ulfa, 2011 hlm 9). 
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Menurut catatan WHO tahun 2011 ada satu milyar orang di dunia menderita 

hipertensi dan dua pertiga di antaranya berada di negara berkembang yang 

berpenghasilan rendah-sedang, bila tidak di lakukan upaya yang tepat jumlah ini 

akan terus meningkat dan prediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% atau 1,6 milyar 

orang seluruh dunia menderita hipertensi cukup tinggi. 

Menurut data Riskesdas Kemenkes RI (2013) angka kejadian hipertensi 

pada lima tahun terakhir sebanyak 31,7%, sementara kasus hipertensi yang belum 

berhasil di diagnosa juga masih sangat tinggi yakni 76% dari populasi pada usia 

18 tahun keatas. Hipertensi sebagai penyebab kematian nomer tiga setelah stroke 

dan tuberkulosis, jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian 

pada semua umur di Indonesia. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada golongan 

umur 50 tahun masih 10%, tetapi diatas 60 tahun angka tersebut terus meningkat 

mencapai 20-30%. Prevalensi hipertensi pada usia kurang dari usia 31-44 tahun 8-

10%, usia lebih dari 45 tahun sebesar 20%. 

Hipertensi juga berhubungan dengan keparahan arteriosclerosis, stroke, 

nefropati, penyakit vaskuler perifer, aneurisma aorta dan gagal jantung, jika 

hipertensi dibiarkan tanpa pengobatan hampir separuh penderita hipertensi akan 

meninggal karena penyakit jantung dan sisa 10-15% akan meninggal karena gagal 

ginjal. Laporan National Institutes of Health dengan judul The Seven Report of the 

Joint National Commitee on Detection, evaluation and treatment of high blood 

pressure (JNC VII) tahun 2003 dan publikasi Centers for Disease Control and 

prevention (CDC) healthy people 2000 and 2010 telah mendokumentasikan 

kemajuan yang telah di buat selama lebih dari beberapa dekade terakhir dalam 

pencegahan deteksi dan pengobatan hipertensi baik secara farmasi dan non 

farmasi untuk mencegah dan mengobati hipertensi. 

Kondisi patologis hipertensi memerlukan penanganan atau terapi, terapi 

hipertensi dapat dikelompokan dalam terapi farmakologi dan nonfarmakologi. 

Terapi nonfarmakologi merupakan terapi tanpa menggunakan agen obat dalam 

proses terapinya, sedangkan terapi farmakologi merupakan obat senyawa yang 

dalam kerjanya dapat mempengaruhi tekanan darah pasien. (Braverman, 2006) 

Penggelompokan terapi farmakologi yang digunakan untuk mengontrol 

tekanan darah pada pasien hipertensi adalah Angiotensi Convorting Enzyme 
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(ACE) inhibitor, Angiotensi Receptor Blocker (ARBs) beta blocker, calcium 

chanel bloker, diuretic, renin inhibitor, diuretic, vasodilator. 

Pendekatan nonfarmakologi yang dapat mengurangi hipertensi adalah 

tehnik-tehnik mengurangi stres, penurunan berat badan, pembatasan alkohol, 

natrium dan tembakau, olahraga/latihan. Black dan Hawk (2005) menambahkan 

modifikasi gaya hidup , pembatasan cairan, tambahan ion K, dan teknik relaksasi 

dapat menormalkan tekanan darah pada klien dengan hipertensi. Menurut Cassey 

(2012 hlm 33) ada lima pengobatan secara alami untuk mengendalikan tekanan 

darah tinggi dan juga untuk menurunkan stress dan meningkatkan kesehatan yaitu 

relaksasi otot progressif, meditasi, yoga, latihan nafas dan terapi musik. Relaksasi 

merupakan intervensi wajib yang harus dilakukan pada setiap terapi anti 

hipertensi. 

Salah satu pemberian terapi non farmakologis yang  relatif praktis dan 

efesien yaitu dengan cara pemberian terapi Progressive Muscle Relaxation (PMR) 

/ relaksasi otot progresif adalah suatu prosedur untuk mendapatkan relaksasi pada 

otot melalui pemberian tegangan pada suatu kelompok otot dan menghentikan 

tegangan tersebut kemudian memusatkan perhatian untuk mendapatkan sensasi 

rileks, metode tersebut dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit (Synder dan 

Lindquiest,  2002). 

Manfaat dari latihan ini adalah untuk menurunkan ketegangan fisik, 

menurunkan nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Efek dari teknik relaksasi pada 

tekanan darah tinggi telah di konfirmasi positif, lebih kurang 60-90 % klien yang 

konsultasi ke dokter keluarga terkait dengan stres, sejumlah besar memiliki 

tekanan darah tinggi. Akibatnya manajemen strees mempunyai posisi penting 

pengobatan anti hipertensi yang efektif. 

PMR merupakan salah satu intervensi  keperawatan yang dapat diberikan 

kepada pasien hipertensi untuk meningkatkan relaksasi dan kemampuan 

pengelolaan diri. Latihan ini dapat membantu mengurangi ketegangan otot,  stres, 

menurunkan tekanan darah, meningkatkan toleransi terhadap aktifitas sehari-hari 

sehingga status fungsional dan kualitas hidup meningkat  (Smeltzer & Bare, 

2002). Latihan relaksasi  ini bertujuan untuk membedakan perasaan yang dialami 

saat kelompok otot dilemaskan dan dibandingkan ketika otot dalam kondisi 
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tegang maka klien dapat merasakan hilangnya ketegangan sebagai salah satu 

respon ansietas dengan lebih jelas dimana dapat merangsang pengeluaran zat 

kimia endorpin dan enkafalin serta merangsang signal otak yang menyebabkan 

otak rileks dan meningkatnya aliran darah keotak. Pelaksanaannya dapat 

dilakukan bersamaan dengan terapi medis (Black & Hawk, 2009). Latihan ini 

telah memperlihatkan bahwa PMR menurunkan rata rata tekanan darah sistolik 

sebesar 5,4mmhg dan rata-rata tekanan darah diastolik sebesar 3,48 mmhg  pada 

pasien dengan hipertensi di Taiwan (Sheu, et al, 2003). PMR telah menunjukkan 

manfaat dalam mengurangi ansietas atau kecemasan, dan berkurangnya 

kecemasaan ini mempengaruhi berbagai gejala psikologi dan kondisi medis 

(Yildirim & Fadiloglu, 2006). Selanjutnya PMR efektif menurunkan tekanan 

darah pada pasien hipertensi primer di kota malang (Harmanto, 2012). 

Di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati  jumlah pasien dengan hipertensi 

sebanyak 542 orang dalam tiga bulan terakhir pasien rawat inap. Penatalaksanaan 

yang telah di lakukan pada pasien hipertensi di Rumah Sakit  Umum Pusat 

Fatmawati yaitu dengan pemberian obat-obatan seperti : Captopril 12,5 mg atau 

25 mg, Amlodipine 5 mg atau 10 mg Valsartan 20 mg atau 40 mg dan  pemberian 

Betabloker. Untuk tindakan keperawatan di lakukan berupa pendidikan kesehatan 

tentang hipertensi. Dan belum adanya intervensi keperawatan yang berupa latihan 

relaksasi PMR  yang di berikan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan hipertensi. 

Selama ini yang terjadi di Rumah sakit apabila ada pasien dengan  dengan 

hipertensi dan terdapat keluhan pusing atau tengkuk terasa berat tindakan perawat 

hanya melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa sakitnya 

dan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk  pemberian analgetik dan obat 

hipertensi. Pada beberapa kasus, pasien yang sudah diberikan obat anti hipertensi 

tidak terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan bisa di karenakan pasien 

tersebut dalam kondisi cemas. Sehingga peneliti mencoba melakukan studi 

pendahuluan dan di dapat data dari 5 orang yang peneliti berikan latihan PMR 

terdapat penurunan tekanan darah yang signifikan dan hilangnya keluhan pusing 

dan perasaan tegang di tengkuk. Dengan demikian peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan dengan 

karakteristik yang berbeda. 

Mengacu pada hasil penelitian yang menunjukkan peran terapi non 

farmakologis sangat penting, terapi latihan relaksasi otot progresif merupakan 

suatu terapi pelengkap dalam keperawatan sehingga keberadaan perawat 

profesional memiliki posisi kunci yang dapat memberikan kegiatan perawatan 

utama, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang hemat biaya, 

sumber yang efisien dan kompeten (Perry & Potter,2005 hlm 96).  

Berdasarkan uraian dan hasil temuan peneliti yang ada maka peneliti 

mengambil judul penelitian “Pengaruh pemberian latihan progresive muscle 

relaxation pada penurunan tekanan darah pada klien dengan hipertensi di RSUP 

Fatmawati” 

 

I.2  Rumusan Masalah 

I.2.1  Identifikasi Masalah 

Hipertensi merupakan suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri yang 

tidak menimbulkan gejala khas sehingga sering tidak terdiagnosa dalam waktu  

yang lama, terdapat beberapa gejala yang mengindikasikan terjadinya hipertensi 

yaitu pusing, telinga berdengung, sulit tidur, sesak nafas, dan rasa berat atau kaku 

di tengkuk yang sering membuat pasien datang ke pelayanan kesehatan. 

Hipertensi akan menjadi masalah kesehatan yang serius, jika tidak 

terkendali dan dapat mengakibatkan komplikasi yang berbahaya dan berakibat 

fatal seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal. Untuk mencegah 

terjadinya komplikasi tersebut di perlukan penanganan hipertensi yang terprogram 

baik secara farmakologis dan non farmakologis. Pengobatan hipertensi 

memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena 

itu perlu di pertimbangkan untuk mengunakan pendekatan non farmakologis yang 

bersifat alami, efisien dan efektif untuk mengendalikan tekanan darah tinggi,  

menurunkan stress, dan meningkatkan kesehatan diantaranya adalah PMR 
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I.2.2  Pertanyaan Penelitian Ini Adalah  : 

a. Bagaimana pengaruh latihan Progressive Muscle Relaxation terhadap 

penurunan tekanan darah  pada klien hipertensi di Rumah Sakit Umum 

Pusat Fatmawati. 

b. Adakah karakteristik yang mempengaruhi penurunan tekanan darah 

dalam melakukan latihan Progressive Muscle Relaxation pada pasien 

dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

I.3.1  Tujuan Umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian latihan 

progresive mucle relaxation terhadap penurunan tekanan darah pada klien dengan 

hipertensi di RSUP Fatmawati. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, riwayat pengobatan dan penyakit penyerta) klien 

yang menderita hipertensi. 

b. Untuk mengetahui gambaran tekanan darah pada klien yang menderita 

hipertensi sebelum dan sesudah pemberian latihan PMR pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

c. Untuk mengetahui pengaruh usia klien terhadap tekanan darah pada 

pasien dengan hipertensi. 

d. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin klien terhadap tekanan darah 

pada pasien dengan hipertensi. 

e. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan klien terhadap tekanan darah pada 

pasien dengan hipertensi. 

f. Untuk mengetahui pengaruh riwayat pengobatan klien terhadap tekanan 

darah pada pasien dengan hipertensi. 

g. Untuk mengetahui pengaruh penyakit penyerta klien terhadap  tekanan 

darah pada pasien dengan hipertensi. 
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h. Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik 

sebelum dan sesudah latihan PMR pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

 

I.4  Manfaat Penelitian  

I.4.1  Bagi Akademis 

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi profesi dalam 

mengembangkan perencanaan keperawatan yang akan di lakukan tentang 

pengaruh pemberian latihan PMR terhadap penurunan tekanan darah pada pasien 

dengan hipertensi. 

 

I.4.2  Bagi Praktisi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan  dalam 

bidang kesehatan dan dapat di sosialisasikan skepada seluruh perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan sebagai intervensi keperawatan mandiri pada 

pasien dengan hipertensi dan dapat juga di jadikan referensi dalam pembuatan 

standar  prosedur operasional sebagai salah satu intervensi keperawatan mandiri. 

 

I.4.3  Bagi Metodelogi Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan secara data dan jumlah 

sampel bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti pengaruh pemberian terapi 

PMR terhadap penurunan tekanan darah pada pasien dengan  hipertensi dengan 

metodelogi yang  berbeda. 
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