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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Arina (2013) dalam Ambarwati & Supriyanti (2020) Kondisi 

lingkungan yang tidak baik seperti tercemarnya udara dapat 

menimbulkan beberapa masalah pernapasan. Salah satu masalah yang 

dapat muncul adalah asma bronkial. World Health Organization 

(WHO) menunjukan prevalensi asma terus meningkat dalam tiga puluh 

tahun terakhir terutama di negara maju. WHO memperkirakan  bahwa 

100-150 juta penduduk dunia saat ini terkena penyakit asma dan 

diperkirakan mengalami penambahan 180.000 setiap tahunnya. Data 

WHO tahun 2014 angka kematian akibat penyakit asma mencapai 

24,773 orang atau 1,77% total jumlah kematian penduduk. 

 

Asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi (peradangan) kronik 

saluran pernapasan yang mengakibatkan hiperaktivitas bronkus 

terhadap berbagai rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik 

berulang berupa mengi, batuk sesak napas dan rasa berat di dada 

terutama pada malam atau dini hari yang umumnya bersifat reversible 

baik dengan maupun tanpa pengobatan (Departemen Kesehatan RI, 

2019). Salah satu jenis asma adalah asma bronkial. Asma bronkial 

merupakan salah satu penyakit peradangan napas kronis akibat 

terjadinya peningkatan kepekaan saluran napas terhadap berbagai 

rangsangan. Diperkirakan 300 juta orang di dunia menderita asma, 

sedangkan di Indonesia diperkirakan sampai 10% penduduk mengidap 

asma dalam berbagai bentuk (Sunaryati, 2011). 
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, 

Prevalensi nasional di Indonesia untuk penyakit asma  pada semua umur 

adalah 4,5% dengan prevalensi tinggi terdapat di Sulawesi Tengah 

dengan angka 7,8%, diikuti Nusa Tenggara Timur dengan angka 7,3% 

dan untuk Jawa Barat memiliki prevalensi asma sebesar 4,3%. Adapun 

prevalensi penyakit asma di Jawa Barat yang tamat SMA/sederajat 

sebanyak 2,4% dan mengalami kenaikan setelah 12 bulan terakhir 

menjadi 52,3%, pada kelompok umur >45 tahun sebanyak 2,6%, dan 

tertinggi pada umur >75 tahun sebanyak 51,1% dan mengalami 

kenaikan setelah 12 bulan terakhir sebanyak 58,7% (RISKESDAS, 

2018). Tidak hanya itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Cianjur (2017) menunjukkan bahwa dalam hasil rekapitulasi 

10 besar penyakit Klinik Paru di RSUD Kelas B Cianjur Tahun 2015 

penyakit asma menempati urutan 7 dengan jumlah 61 (4,86%). 

 

Sebagian pemicu timbulnya serangan asma dapat berupa infeksi seperti 

infeksi virus Respiratory Syncytial Virus (RSV) . Selain itu, perubahan 

iklim seperti perubahan suhu yang mendadak dan tekanan udara berupa 

inhalan seperti debu, kapuk, tungau, sisa-sisa serangan mati, bulu 

binatang, serbuk sari, bau asap, dan uap cat dapat memicu terjadinya 

serangan asma. Tidak hanya itu, makanan seperti putih telur, susu sapi, 

kacang tanah, coklat, biji-bijian, dan tomat dapat menjadi pemicu asma. 

Adapun obat pemicu timbulnya asma adalah aspirin. Terakhir, kegiatan 

fisik yang berlebihan seperti olahraga berat, kecapean, tertawa terbahak-

bahak serta emosi dapat menjadi pemicu timbulnya serangan asma. 

 

Diagnosis masalah keperawatan yang muncul pada pasien asma salah 

satunya adalah ansietas atau kecemasan (Nuarif & Kusuma, 2015). Stres 

atau gangguan emosi dapat menjadi pencetus serangan asma terjadi dan 

juga bisa memperberat serangan asma yang sudah ada. Stres dapat 

mengantarkan seseorang pada tingkat kecemasan sehingga 
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menyebabkan penyempitan saluran napas yang ditandai dengan sakit 

tenggorokan dan sesak napas, pada akhirnya  bisa memicu serangan 

asma (Sudhita, 2011). Cemas juga merupakan hal yang sering terjadi 

dalam hidup manusia. Cemas dapat menjadi beban berat yang 

menyebabkan kehidupan individu tersebut selalu dibawah bayang-

bayang kecemasan yang berkepanjangan dan menganggap rasa cemas 

sebagai ketegangan mental yang disertai dengan gangguan tubuh yang 

menyebabkan rasa tidak waspada terhadap ancaman. Artinya, cemas 

terjadi ketika seseorang terancam baik fisik maupun psikologis (Savitri, 

Ramaimah 2012). 

 

Indriana (2014) dalam Fajar Berliano & Kristianawati (2020) 

berpendapat bahwa asma dapat dipengaruhi oleh stres, kesedihan, 

seperti halnya pengaruh zat-zat iritan atau alergi, olahraga dan infeksi. 

Pertimbangan terbaru dalam bidang psikoneuroimunologi 

menghubungkan antara stres psikososial, sistem saraf pusat, perubahan 

dalam fungsi imun dan endokrin menghasilkan jalur biologi dimana 

stres berdampak pada tanda-tanda asma. Stres atau gangguan emosi 

dapat menjadi pencetus asma pada beberapa individu, selain itu juga 

bisa memperberat serangan asma yang sudah ada (Sudhita, 2010). 

 

Penatalaksanaan penderita asma dengan masalah keperawatan 

kecemasan dapat diberikan penanganan secara non-farmakologis yang 

bertujuan untuk mengurangi kecemasan. Kecemasan dapat berakibat 

pada munculnya emosi negatif baik terhadap permasalahan tertentu 

maupun pada kegiatan sehari-hari. Adapun intervensi yang dapat 

digunakan meliputi upaya meningkatkan kekebalan terhadap stres, 

terapi psikofarmaka, terapi somatik, terapi psikoreligius, psikoterapi, 

terapi imajinasi terbimbing sederhana dan terapi relaksasi sederhana 

(Ambarwati & Supriyanti, 2020). 

 



4 
 

 

 

Herodes (2010) menyebutkan bahwa salah satu intervensi teknik 

relaksasi sederhana yaitu teknik relaksasi otot progresif. Teknik 

relaksasi otot progresif adalah memusatkan perhatian pada suatu 

aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang kemudian 

menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi untuk 

mendapatkan rileks (Ambarwati & Supriyanti, 2020). Relaksasi otot 

progresif mempengaruhi hipotalamus dan menurunkan kerja sistem 

saraf simpatis melalui peningkatan kerja saraf parasimpatis. Relaksasi 

ini dapat dilakukan dengan cara menggerakan otot-otot yang terletak di 

beberapa bagian tubuh. Respon yang muncul berupa penurunan tekanan 

darah, metabolisme, respirasi sehingga dapat mengurangi pemakaian 

oksigen, ketegangan otot, denyut nadi, cemas dan mengatasi stress.  

 

Beberapa perubahan fisiologis tubuh akan terjadi setelah melakukan 

relaksasi yaitu menurunnya tekanan darah, frekuensi jantung dan 

pernapasan serta mengurangi ketegangan otot, selain itu relaksasi juga 

akan memusatkan pikiran, membuat fokus, meningkatkan konsentrasi, 

dan memperbaiki kemampuan untuk mengatasi sumber kecemasan. 

Pengaruh relaksasi otot progresif pada Gamma Aminobutyric Acid 

(GABA) yang menyebabkan terhambatnya neurotransmitter di otak 

penyebab terjadinya kecemasan. Saat adanya stimulus dari luar akan 

terjadi persilangan sinaps yang kemudian akan berkaitan dengan 

pengaruh relaksasi otot progresif terhadap tingkat kecemasan dengan 

reseptor GABA. Relaksasi tersebut mempengaruhi membran posts inap 

dan membuat reseptor terbuka diikuti oleh pertukaran ion-ion, sehingga 

aktivitas sel berjalan dengan lancar/normal karena tidak terjadinya 

hambatan pada neurotransmitter (Manurung, 2016). 

 

Hasil penelitian Resti (2014) menjelaskan bahwa teknik relaksasi otot 

progresif yang diberikan dapat membantu mengurangi tingkat stres, 

gejala stres dan rasa cemas yang dirasakan oleh kedua subjek yang 
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mempunyai penyakit asma. Sedangkan hasil penelitian Sari tahun 2015 

menyatakan bahwa pelatihan teknik relaksasi terbukti dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada masing-masing partisipan. 

Selanjutnya, hasil penelitian Julianti (2017) menyatakan bahwa latihan 

relaksasi otot progresif dapat memperbaiki gejala klinis kecemasan, 

hasil wawancara mendalam menunjukan adanya perbaikan ketengan 

otot, kecemasan sehingga lebih tenang.  

 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Aplikasi Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Pasien Asma Bronkial”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

1.2.1 Tujuan Umum 

Memahami dan mengaplikasikan relaksasi otot progresif 

terhadap penurunan kecemasan pada pasien asma bronkial. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari karya tulis ini, penulis mampu: 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien asma 

bronkial. 

b. Menetapkan masalah keperawatan atau diagnosis 

keperawatan pada pasien asma bronkial. 

c. Menyusun perencanaan keperawatan yang sesuai dengan 

masalah keperawatan pada pasien asma bronkial. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan tindakan 

perencanaan pada pasien asma bronkial. 

e. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan pada pasien asma bronkial.  

f. Menganalisis aplikasi tindakan keperawatan relaksasi otot 

progresif pada pasien asma bronkial dalam menurunkan 

kecemasan. 
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1.3 Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk 

penyusunan KTI : 

1.3.1 Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melihat fenomena disekitar 

lingkungan keluarga klien. 

1.3.2 Interview  

Interview dilakukan dengan cara penulis melakukan tanya jawab 

guna mengumpulkan data-datanya. 

1.3.3 Studi Literatur  

Penulis memperoleh sumber-sumber kepustakaan melalui jurnal, 

buku, internet yang memiliki hubungan dengan konsep teori yang 

terkait dengan aplikasi relaksasi otot progresif. 

 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis 

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu 

penulis maupun penulis lainnya untuk mengembangkan 

pengetahuan, wawasan dan menambah pengalaman nyata dalam 

mengaplikasikan relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

kecemasan pada pasien asma bronkial. 

1.4.2 Manfaat Bagi Prodi Keperawatan 

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi 

pengetahuan tambahan atau informasi untuk pertimbangan 

institusi pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan 

kepada mahasiswa tentang penerapan tindakan relaksasi otot 

progresif terhadap penurunan kecemasan pada pasien asma 

bronkial.  

1.4.3 Manfaat Bagi Klien dan Keluarga 

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu 

klien dan keluarga dalam menurunkan kecemasan, memberikan 



7 
 

 

 

wawasan dan pengetahuan mengenai asma bronkial dan cara 

penanganannya secara tepat serta aman tanpa menimbulkan efek 

samping.  


