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A. Latar Belakang 

Lanjut usia merupakan kejadian yang akan dialami oleh semua orang 

yang diberi umur panjang, dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Proses 

menghilangnya secara perlahan – lahan kemampuan jaringan lunak untuk 

memperbaiki atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya sehingga tidak dapat bertahan jelas ( termasuk infeksi ) dan 

memperbaiki kerusakan yang dideritanya disebut menua – aging    

(Constantinides, 1994 dalam Darmojo, 2006 ). 

Menurut  Darmojo  (2009)  dalam  Wulandari  (2011)  Usia  lanjut  

sangat berkaitan dengan berbagai perubahan akibat proses menua seperti 

perubahan anatomi/fisiologi  dan  berbagai  penyakit  atau  keadaan  patologik  

sebagai akibat  penuaan.  Salah  satu  perubahan  fisik  yang  terjadi  pada  

lansia  adalah meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Hipertensi 

merupakan penyakit degeneratif  yang  hampir  diderita  sekitar  25%  

penduduk  dunia  dewasa (Adrogué & Madias, 2007). 

Data  WHO  (2000)  menunjukkan  bahwa  sekitar  972  juta  (26,4%) 

penduduk  dunia  menderita  hipertensi  dan  angka  tersebut  kemungkinan 

meningkat  menjadi  29,2%  pada  tahun  2025.  Dari  972  juta  penderita 

hipertensi, 333 juta berada di negara maju sedangkan 639 juta sisanya berada 

di negara berkembang. Di Indonesia, pada tahun 2007, prevalensi hipertensi di 
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daerah urban dan rural berkisar antara 17-21%, tetapi data secara nasional 

belum lengkap (Misbach, 2007). 

Hipertensi dapat menjadi ancaman serius apabila tidak mendapatkan  

penatalaksanaan  yang  tepat.  Jika  tekanan  darah  pada  penderita  hipertensi 

dapat  dipertahankan  dalam  nilai  normal  maka  akan  membantu  penderita 

hipertensi  dalam  memperoleh  kesehatan  yang  optimal,  terhindar  dari  

resiko komplikasi  penyakit  kardiovaskuler,  dan  meningkatkan  kualitas  

hidup (Baradero 2008). 

Penatalaksanaan  hipertensi  tidak  selalu  menggunakan  obat-obatan. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan nonfarmakologis dapat 

dilakukan pada penderita hipertensi yaitu meliputi: teknik-teknik mengurangi 

stres,  penurunan  berat  badan,  pembatasan  alkohol,  natrium,  dan  

tembakau, olahraga  atau  latihan  yang  berefek  meningkatkan  lipoprotein  

berdensitas tinggi, dan relaksasi yang merupakan intervensi wajib yang  harus 

dilakukan pada setiap terapi hipertensi (Muttaqin, 2009 dalam penelitian 

Anastasi dan Dian, 2012). 

Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penatalaksanaan 

nonfarmakologis  terapi  relaksasi  slow  stroke  back  massage  dalam 

menurunkan tekanan darah lansia karena terapi ini murah dan mudah. Serta 

dapat  dilakukan  oleh  perawat  dan  dapat  di  ajarkan  ke  kelurga  pasien. 

mengenai  pengaruh  tindakan  slow  stroke  back  massage  dalam  menurunan 

tekanan darah. 
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Slow-stroke back massage merupakan salah satu terapi yang dilakukan 

12-15  kali  pijatan dalam  satu  menit  dalam waktu  3-10  menit.Usapan yang 

panjang dan lembut memberikan kesenangan  dan  kenyamanan  bagi  klien, 

sedangkan  usapan  yang  pendek  dan  sirkuler cenderung  bersifat  

menstimulasi  (Lindquis, Snyder, & Tracy, 2013). Kelebihan terapi Slow-

stroke back massage dibandingkan dengan terapi massage lainnya adalah terapi 

relaksasi ini lebih mudah, aman dilakukan pada lansia, sederhana dan murah. 

Selain itu terapi ini dapat dilakukan oleh perawat dan diajarkan kepada 

keluarga tanpa perlu pelatihan khusus (Retno, 2012). 

Berdasarkan data dari studi pendahuluan yang dilakukan di Posyandu 

lansia di Kedung Banteng desa kutaliman ditemukan bahwa jumlah lansia 

penderita hipertensi dari data bulan Oktober- desember tahun 2015 sebanyak 

62 penderita hipertensi penderita hipertensi terbanyak pada usia 60-70, yaitu 

sebanyak 30.  

Menurut hasil wawancara dengan petugas medis di Puskesmas Kedung 

Banteng, lansia mengalami hipertensi disebabkan selain karena memiliki 

riwayat penyakit hipertensi juga disebabkan karena gangguan pola tidur, 

kurangnya hiburan dan stres yang disebabkan karena kehidupan. Hal tersebut 

dapat meningkatkan resiko lansia mengalami hipertensi karena stres 

merupakan salah satu pemicu hipertensi. Dari hasil wawancara juga diperoleh 

informasi bahwa pengobatan hipertensi hanya menggunakan terapi 

farmakologis dan belum pernah mengkombinasikan dengan terapi non 
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farmakologis khususnya terapi massage  yang memiliki efek relaksasi dalam 

menurunkan tekanan darah.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

slow-stroke back massage  terhadap penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi lansia  di  Desa Kutaliman Kedung Banteng. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat diambil rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, “adakah pengaruh slow-stroke back 

massage terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi lansia di 

Desa Kutaliman Kecamatan Kedung Banteng?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh slow-stroke back massage terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi  lansia di Desa 

Kutaliman Kecamatan Kedung Banteng. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tekanan darah sebelum diberikan slow-stroke back 

massage pada penderita Hipertensi lansia di Desa Kutaliman 

Kecamatan Kedung Banteng. 

b. Untuk mengetahui tekanan darah setelah diberikan slow-stroke back 

massage pada penderita Hipertensi lansia di Desa Kutaliman 

Kecamatan Kedung Banteng. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh slow-stroke back massage terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita Hipertensi lansia di Desa 

Kutaliman Kecamatan Kedung Banteng. 

D.  Manfaat 

1. Bagi Peneliti  

Peneliti  memperoleh  ilmu  baru   untuk  pengalaman  dalam  

melakukan  penelitian  dan  penulisan skripsi  ini,  serta  untuk  memperluas  

wawasan  dan  memperoleh  ilmu baru khususnya tentang penatalaksanaan 

hipertensi. 

2. Bagi Pihak Puskesmas Kedung Banteng 

Memberikan informasi tentang pengaruh pemberian terapi slow-stroke 

back massage pada penderita hipertensi  sehingga dapat digunakan sebagai 

masukan untuk memperkuat strategi penanganan hipertensi. 

3. Bagi institusi Keperawatan 

Menambah referensi mengenai pengaruh terapi slow-stroke back 

massage pada penderita hipertensi untuk mencegah tekanan darah agar tetap 

normal. 

E.  Penelitian Terkait 

1. Mukhoirotin dan Zuliani (2013) dengan judul “ Pengaruh Stimulasi   

Kutaneus ( Slow Stroke Back Massage ) Terhadap Penurunan Nyeri Haid ( 

Disminorea)”. Metode jenis penelitian pra eksperimental dengan metode 

One Group Pratest-posttest Design. Dengan hasil Setelah  diterapi  dengan  

Stimulasi Kutaneus  (Slow  Stroke  back  Massage) selama  5  menit  dari  
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20  responden  hampir seluruh  responden  mengalami  penurunan nyeri  

sebanyak  16  responden  (80%)  dan sebagian  kecil  nyerinya  menetap  

sebanyak 4  responden  (20%).  Setelah  dilakukan Stimulasi  Kutaneus  

(Slow  Stroke  back Massage) selama 5 menit responden merasa lebih  

nyaman  sehingga  mengalami penurunan nyeri. Pengaruh Stimulasi 

Kutaneus (Slow Stroke back Massage) Terhadap Penurunan Nyeri Haid 

(Dismenorea) diukur dengan uji Paired  t-test  didapatkan  hasil  dengan  

nilai p  =  0,00  atau  α  <  0,05  yang  berati  ada pengaruh  yang  signifikan  

dari  intervensi Stimulasi  Kutaneus  (Slow  Stroke  Back Massage)  

Terhadap  Penurunan  Nyeri  Haid (Dismenorea). Persamaanya adalah jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian, Perbedaan pada penelitian yang 

akan dilakukan adalah pengaruh slow stroke back massage terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensii lansia. 

2. Rizal al Fauzi (2014) dengan judul “Pengaruh SSBM Terhadap Tingkat 

Gangguan Tidur Pada Lansia Dengan Nyeri Akut Tulang Belakang”. 

Metode jenis penelitian ini quasy eksperimen desain dengan pre test-post 

test group desain. Hasil analisis data dengan membandingkan skala nyeri  

sebelum dan sesudah pemberian slow stroke back massage dengan 

menggunakan uji t-paired dengan tingkat kesalahan (α) = 0,05 diketahui 

nilai probabilitas signifikan atau p value sebesar 0,003 atau <  α= 0,05. 

Karena nilai p value < 0,05, maka Ha diterima dan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada pengaruh slow stroke back massage tergadap nyeri akut tulang 

belakang. Persamaanya adalah sampel yang diteliti lansia, Perbedaan pada 
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penelitian yang akan dilakukan adalah “Pengaruh SSBM terhadap tingkat 

gangguan tidur pada lansia dengan nyeri akut tulang belakang”. 
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