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A B S T R A K 

Stres pada lansia muncul karena berbagai masalah dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan sehari-

harinya, salah satunya adalah masalah tempat dimana mereka tinggal. Sebagian besar lansia memilih 
tinggal dengan anggota keluarga karena terjadinya penurunan fungsi-fungsi fisik dan kognitif yang 

mendukung lansia untuk hidup secara mandiri. Di sisi lain, kondisi lansia yang memilih tinggal dengan 

anggota keluarga terkadang menjadi stressor bagi lansia.  

Metode asesmen yang digunakan adalah wawancara individual, FGD dan pengukuran tingkat stres pada 
lansia menggunakan alat ukur DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scale 42). Partisipan intervensi 

berjumlah 10 orang, 3 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan. Stres 

yang dialami oleh lansia berhubungan dengan interaksi dengan anggota keluarga tempat lansia tinggal. 

Stres yang dialami peserta menyebabkan reaksi fisik dan psikis yaitu tekanan darah naik, kepala sering 

pusing, peningkatan detak jantung, ketegangan otot, sulit tidur dan mudah marah. 

Intervensi yang diberikan berupa relaksasi pernafasan, relaksasi otot dan relaksasi imagery. Hasil 

intervensi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah pemberian 

relaksasi dengan nilai Z= -2.816 dan signifikansi p = 0.005 (p<0.05) menggunakan uji Wilcoxon. 

Berdasarkan lembar evaluasi intervensi, subjek menyatakan bahwa relaksasi yang diberikan membuat 
tubuh terasa nyaman, reaksi fisik akibat stres berkurang, serta berkurangnya emosi-emosi negatif. 

Kata Kunci: Lansia, relaksasi, stres. 

 

L A T A R  B E L A K A N G 

Masa lanjut usia (lansia) adalah masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia, hal tersebut 
disebabkan adanya sebagian anggapan baha perkembangan manusa berakhir setelah manusia 

menjadi dewasa. Menurut Prwaitasari (1994) perkembangan manusia tidak akan berhenti 
sampai manusia itu mati, perkembangan psikologis, sosial dan spiritual tidak akan berhenti. 

Manusia selalu belajar dari pengalamannya sejak lahir sampai mendekati akhir hayatnya. Manusia 
akan terus belajar dan berubah untuk menyesuaikan diri dengan segala yang dihadapinya. 

Individu yang tidak mampu memenuhi tuntutan dari lingkungan sekitarnya cenderung rentan 

mengalami stres.  
 

Stres yang dialami oleh lansia disebabkan oleh adanya ketidakmampuan atau ketidakseimbangan 
antara kemampuan fisik ataupun psikologis dengan tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Kondisi 

yang menyebabkan lansia mengalami stress menimbulkan reaksi-reaksi berupa reaksi fisik dan 

psikologis. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Sarafino (2008) yang mengatakan 
bahwa stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang 

diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis atau sistem sosial individu tersebut. Selanjutnya menurut 
Baum (Taylor, 2006) stres adalah pengalaman emosional negatif yang disertai dengan perubahan 

biokimia, psikologis, kognitif dan perilaku yang diarahkan, baik terhadap perubahan peristiwa penuh 

stres atau terhadap pengaruh-pengaruhnya. Menurut Alvin (2007), stres digambarkan sebagai kerusakan 

yang terjadi pada tubuh tanpa mempedulikan apakah penyebab stres tersebut positif atau negatif. 
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Pada orang dengan usia lanjut, stres biasanya muncul karena berbagai masalah dan peristiwa yang dialami 

dalam kehidupan sehari-harinya, salah satunya adalah masalah tempat dimana mereka tinggal. 

Sebagian lansia memilih untuk tinggal bersama keluarganya karena merasa kuatir atau takut jika 

tinggal sendirian dan jika terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya maka tak ada 

seorangpun yang akan menolongnya (Rahman, 2016). Hal ini didukung hasil penelitian Aiska (2014), 

yang menemukan bahwa faktor status umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, masa 
kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. 
 

Stresor-stresor yang dimiliki oleh peserta sesuai penjelasan menurut Smet (1994) yang mengatakan 

bahwa respon stres selain bergantung pada pribadi individu juga bergantung pada apa-apa yang 

menyebabkan stres atau disebut dengan sumber stres (stresor). Stresor antara lain: dari (1) dalam diri 
melalui penilaian dari kekuatan motivasional yang melawan bila seseorang mengalami konflik; (2) di 

dalam keluarga yang bersumber dari interaksi di antara para anggota keluarga seperti perselisihan dalam 

masalah keuangan, kehadiran anggota keluarga baru; (3) di dalam komunitas melalui interaksi subjek di 

luar lingkungan keluarga melengkapi sumber-sumber stres, misalnya pengalaman stres anak di sekolah.  
Hurlock (2004) juga menjelaskan dua perubahan lain yang harus dihadapi oleh individu lanjut 

usia, yaitu perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Perubahan sosial yang terjadi pada individu 

lanjut usia meliputi kematian pasangan hidupnya atau teman-temannya; perubahan peran dari 

seorang ayah atau ibu menjadi seorang kakek atau nenek; perubahan dalam hubungannya 

dengan anak-anak karena sudah harus memperhatikan dari tingkatan anak sebagai individu 
dewasa yang dapat dianggap sebagai teman untuk diminta pendapat dan pertolongan, sebagai 

contoh perubahan peran dari seorang pekerja menjadi pensiunan yang sebagian besar waktunya 
dihabiskan dirumah. Perubahan ekonomi berkaitan dengan status sosial dan prestise dalam 

masyarakat sebagian seorang pensiunan; perubahan pendapatan karena hidupnya tergantung 

dari tunjangan pensiun. Kondisi-kondisi khas yang serupa dengan penurunan kemampuan ini 

akan memunculkan gejala umum pada individu lanjut usia yaitu perasaan takut menjadi tua 

sepanjang tidak dipersiapkan dengan baik dan matang. 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka diperlukan intervensi yang dapat mengurangi stres yang 

dialami oleh lansia. Untuk mengatasi stres yang dialami oleh peserta teknik yang digunakan adalah 

relaksasi, dan self-monitoring. Pada dasarnya teknik relaksasi termasuk ke dalam pendekatan terapi 

perilakuan, dengan teknik-teknik yang dikembangkan terfokus pada komponen yang berulang, misalnya 
kata-kata, suara, prayer phrase, body sensation atau aktivitas otot (Kazdin dalam Sari & Subandi, 2015). 

Teknik-teknik yang dilatihkan dalam pelatihan teknik relaksasi berupa: (1) deep breathing relaxation, 

selanjutnya disebut Relaksasi Pernafasan Dalam (RPD), (2) progressive muscle relaxation, selajutnya 

disebut Relaksasi Otot Progresif (ROP) Teknik pertama yang dilatihkan dalam pelatihan teknik relaksasi 
adalah RPD. Relaksasi pernafasan ini memiliki fungsi untuk merelakskan tubuh dengan mengatur 

pernafasan secara teratur, pelan dan dalam, karena pada saat kondisi kita merasakan stres atau cemas 

maka tubuh akan tegang dan pernafasan menjadi pendek (Davis, Eshelman, & McKay dalam Sari & 

Subandi, 2015). Teknik kedua yang dilatihkan adalah ROP. ROP merupakan relaksasi yang dimulai dari 

relaksasi pergerakan satu otot ke otot yang lain, saat otot satu telah terasa rileks beralih ke otot yang 
lain, sampai seluruh tubuh dapat rileks. 

 

Setelah diajarkan mengenai teknik relaksasi peserta diminta untuk melaakukan relaksasi secara mandiri 

ketika mengalami situasi yang membuat stres. Peserta diberikan lembar self-monitoring untuk membantu 
mengamati perilaku dan perubahan yang terjadi ketika melakukan relaksasi saat menghadapi situasi yang 

oenuh stresor. Menurut Hiskawati (Anin F dkk, 2008) Self-monitoring adalah kemampuan individu untuk 

menangkap petunjuk yang ada disekitarnya, baik personal maupun situasional yang spesifik untuk 

mengubah penampilannya dengan tujuan menciptakan kesan positif yang meliputi kemampuan individu 

untuk memantau perilakunya dan juga sensitivitas individu untuk melakukan pemantauan terhadap 
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dirinya. Konsep self-monitoring dikemukakan oleh Snyder (Moningka dan Widyarini, 2005) sebagai 

kemampuan individu untuk mengatur perilakunya terhadap situasi Iingkungan dan reaksi orang lain atau 
berdasarkan faktor internal seperti kepercayaan, sikap dan kepentingan dari individu yang bersangkutan. 

Dengan dibantu oleh self-monitoring diharapkan peserta dapat melakukan pemantauan terhadap 

kecemasan yang dialaminya setelah mendapatkan pelatihan relaksasi untuk mengatasi kecemasan. 

 

T I N J A U A N   P U S T A K A 

Dalam bahasa sehari-hari, stres diartikan sebagai suatu kondisi ketegangan yang kemudian memengaruhi 

fisik, mental dan perilaku seseorang. Stres melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Kebanyakan orang menyebut stres untuk menunjuk pada kondisi seseorang tidak mampu mengatasi 

tuntutan, keinginan, harapan, atau tekanan dari sekelilingnya yang berakibat pada fisik, mental, maupun 
perilakunya (Nilam, 2009). Munandar (2011) menyebutkan stres secara umum merupakan suatu kondisi 

yang negatif, suatu kondisi yang mengarah ke timbulnya penyakit fisik maupun mental, atau mengarah 

ke perilaku yang tidak wajar. Menurut Baum (Taylor, 2006) stres adalah pengalaman emosional negatif 

yang disertai dengan perubahan biokimia, psikologis, kognitif dan perilaku yang diarahkan, baik terhadap 
perubahan peristiwa penuh stres atau terhadap pengaruh-pengaruhnya. Lazarus (Sarafino 2006) 

mendefinisikan stres secara umum merupakan keadaan dimana seseorang mendapatkan tuntutan serta 

ada perbedaan antara tuntutan fisik atau psikologis dengan sumber daya yang ada baik secara psikologis 

atau sosial. 

 
Menurut Munandar (2011) menjelaskan lebih spesifik gejala-gejala yang sering muncul apabila individu 

mengalami stres misalnya menjadi khawatir, mudah tersinggung, gelisah, sulit konsetrasi dalam 

pengabilan keputusan, dan masa-masa lelah yang panjang. 

 
Hunsaker dan Cook (Wijono 2011) menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri stres yang sering muncul 

baik secara fisiologis, psikologis ataupun emosi, antara lain sebagai berikut: 

1. Gejala stres secara fisiologis  

Gejala stres secara fisiologis meliputi beberapa reaksi atau respon, yaitu merasa lelah atau 

letih, kehabisan tenaga, pusing, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan,  tangan dan kaki 
berkeringat, kepala nyeri, tekanan darah tinggi, jantung berdebar, bagian dalam perut tegang, 

nafas tersengal-sengal. 

2.  Gejala stres secara psikologis maupun emosi: 

Gejala stres secara fisiologis meliputi beberapa reaksi atau respon, yaitu, sulit tidur, murung, 

mudah marah dan cepat lelah, tidak dapat berkonsentrasi, tidak enak makan, kecemasan yang 
terus menerus,  merasa takut atau gelisah, tidak puas terhadap apa yang dicapai,  suka 

menyerang ataupun melawan, tidak dapat rileks, suka mempertahankan diri, ketergantungan 

obat, minum alkohol berlebihan, merokok berlebihan. 

 
Vlisides, Eddy & Mozie (Rice, 1998) menggolongkan gejala stres sebagai berikut: 

1. Gejala fisiologis 

Yang termasuk ke dalam gejala ini berupa keluhan seperti sakit kepala, sembelit, diare, sakit 

pinggang, urat tegang pada tengkuk, tekanan darah tinggi, kelelahan, sakit perut, maag, 

berubah selera makan, susah tidur dan kehilangan semangat. 
2. Gejala emosional 

  Gejala emosional yang paling umum dari stres adalah kecemasan, ketakutan, mudah 

tersinggung, dan depresi. Gejala lain mungkin termasuk penolakan, rasa takut, rasa frustasi, 

perasaan ragu-ragu, dan perasaan kehilangan kontrol. Pada pekerjaan, stres dapat 
menerjemahkan hilangnya moral dan kepuasan kerja yang lebih rendah. 

3. Gejala kognitif 

 Gejala mental yang paling umum dari stres adalah kehilangan motivasi dan konsentrasi. Akan 

terlihat bahwa seseorang telah kehilangan kemampuan untuk fokus pada tugas-tugas yang 

diperlukan dan kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Biasanya, hal 
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ini karena pikiran menggunakan terlalu banyak sumber daya untuk menghadapi situasi stres 

dan tidak memiliki sumber daya yang cukup tersisa untuk menangani kegiatan  sehari-hari. 
Gejala  mental lainnya termasuk khawatir yang berlebihan, kehilangan daya ingat, kesalahan 

persepsi dan atribusi, kebingungan, mengurangi kapasitas untuk pengambilan keputusan, 

pemecahan masalah, mengasihani diri sendiri, dan kehilangan harapan. 

4. Gejala perilaku 
Diantara  banyak tanda-tanda perilaku stres adalah penundaan dan penghindaran, penarikan 

dari teman dan keluarga, kehilangan nafsu makan dan energi, ledakan emosional dan agresi, 

mulai atau secara dramatis meningkatkan penggunaan obat-obatan, perubahan pola tidur 

(terutama gelisah atau tidur gelisah), mengabaikan tanggung jawab, produktivitas yang lebih 

rendah dalam kegiatan pribadi dan profesional, dan ketidakhadiran dari kelas dan/atau 
pekerjaan. Gejala perilaku lainnya termasuk menangis, mondar-mandir dan agitasi, dan sering 

menggigit kuku. Beberapa orang menunjukkan aktivitas yang lebih rendah (energi) secara 

keseluruhan, tapi ini mungkin karena dua faktor. Pertama, stres dapat dengan mudah 

menyebabkan hilangnya nafsu makan dan integritas gizi rendah. Kedua, stres dapat menguras 
energi melalui kekacauan batin yang konstan. 

 

Menurut Smet (1994) Respon stres tersebut selain bergantung pada pribadi individu juga bergantung 

pada apa-apa yang menyebabkan stres atau disebut dengan sumber stres (stresor). Stresor antara lain: 

dari (1) dalam diri melalui penilaian dari kekuatan motivasional yang melawan bila seseorang mengalami 
konflik; (2) di dalam keluarga yang bersumber dari interaksi di antara para anggota keluarga seperti 

perselisihan dalam masalah keuangan, kehadiran anggota keluarga baru; (3) di dalam komunitas melalui 

interaksi subjek di luar lingkungan keluarga melengkapi sumber-sumber stres, misalnya pengalaman stres 

anak di sekolah. 
 

Salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi stres adalah dengan relaksasi. Relaksasi 

merupakan upaya untuk mengendurkan ketegangan jasmaniah, yang pada akhirnya mengendurkan 

ketegangan jiwa. Salah satu cara terapi relaksasi adalah bersifat respiratoris, yaitu dengan mengatur 

aktivitas bernafas. Pelatihan relaksasi pernafasan dilakukan dengan mengatur mekanisme pernafasan baik 
tempo atau irama dan intensitas yang lebih lambat dan dalam. Keteraturan dalam bernafas, menyebabkan 

sikap mental dan badan yang rileks sehingga menyebabkan otot lentur dan dapat menerima situasi yang 

merangsang luapan emosi tanpa membuatnya kaku (Wiramihardja, 2007). Teknik relaksasi merupakan 

salah satu terapi perilakuan yang merupakan teknik self-control, dimana teknik relaksasi berguna untuk 

meregulasi emosi dan fisik individu dari kecemasan, ketegangan, stres dan lainnya (Kazdin dalam Sari & 
Subandi, 2015). 

 

 

      M E T O D E   P E N E L I T I  A N 
Partisipan pada kegiatan ini merupakan lansia yang secara rutin mengikuti proses screening kesehatan. 

Dari 25 orang peserta, diperoleh 10 orang partisipan yang mengalami stres. Berdasarkan hasil asesmen, 

ditemukan bahwa 9 orang mengalami stres pada kategori sedang dan 1 orang pasrtisipan mengalami 

stres pada kategori tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara individual, Focus 

Group Discussion dan pemberian alat ukur yaitu DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scale). DASS 
(Depression Anxiety Stres Scale) adalah skala yang dapat mengukur tingkat kecemasan, depresi dan stres 

yang dialami seseorang. Skala DASS memiliki reliabilitas dengan skor cronbach-alpha (α = 0.9483) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini memiliki konsistensi internal yang baik (Nunnaly, 1994). 

Alat ukur ini terdiri dari 42 item berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala depresi, 

kecemasan dan stres. Terdapat 14 aitem pernyataan mengenai depresi, 14 aitem pernyataan mengenai 

kecemasan dan 14 aitem pernyataan mengenai stres. Selanjutnya terdapat 4 pilihan jawaban pada alat 
ukur ini yaitu pilihan jawaban 0 = tidak pernah, 1 = kadang-kadang, 2 = sering, 3 = hampir selalu. Semakin 

tinggi skor peserta maka semakin tinggi depresi, kecemasan dan stres yang dialami. Sebaliknya skor yang 

rendah menunjukkan rendahnya depresi, kecemasan dan stres pada peserta. Adapun kategorisasi untuk 

stress adalah sebagai berikut: 0-14 menunjukkan kategori stres normal, 15- 18 menunjukkan kategori 
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stres ringan, 19-25 menunjukkan kategori stres sedang, skor 26-33 menunjukkan kategori stres berat, 

skor diatas 34 menunjukkan kategori stres yang sangat parah. 
 

Intervensi yang diberikan kepada parsipan adalah relaksasi pernafasan, otot, dan relaksasi imagery. 

Selanjutnya, peserta diminta untuk mempraktekan relaksasi yang diberikan secara mandiri di rumah 

ketika menghadapi situasi-situasi yang menjadi stressor dalam waktu satu minggu. Peserta diberi lembar 
monitoring yang harus diisi untuk mengetahui situasi yang menjadi stressor, kondisi sebelum melakukan 

relaksasi dan kondisi setelah melakukan relaksasi di rumah.  

 

H A S  I L   D A N   P E M B A H A S A N  

Berdasarkan intervensi yang telah dilakukan terhadap peserta kelompok, terdapat beberapa peserta 
yang mengalami penurunan stres setelah mendapat Intervensi berupa pemberian relaksasi pernafasan, 

otot, dan imagery serta pemberian lembar monitoring da psikoedukasi untuk mempraktekan teknik 

relaksasi yang diajarkan saat merasa stres. Psikoedukasi mengenai stres, gejala-gejala stres dan upaya 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres yang diberikan kepada lansia memberikan dampak yang positif. 
Lansia memiliki pemahaman baru mengenai stres, gejala-gejala fisik dan psikologis yang muncul sebagai 

reaksi stres dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres. Berdasarkan lembar pre-test 

dan post-test yang telah diisi oleh lansia mengenai psikoedukasi mengenai stres terlihat bahwa 

pemahaman peserta menjadi lebih baik. Pada lembar pre-test peserta menjawab bahwa stres adalah 

masalah pikiran, pikiran yang ruwet, kepala yang pusing karena banyaknya masalah dan lain-lain. Peserta 
juga memberikan jawaban bahwa gejala stres adalah kepala pusing, pikiran tidak karuan dan lain-lain. 

Selanjutnya pada lembar pre-tes peserta menjawab bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

stres adalah dengan menerima kondisi dan masalah yang sedang dialami, mendekatkan diri kepada Allah 

dan melakukan pekerjaan lain untuk menyibukkan diri. Pada lembar post-test peserta terlihat 
memberikan jawaban yang lebih baik, peserta menjawab bahwa stres adalah gangguan pikiran karena 

adanya masalah pikiran karena tuntutan-tuntutan dari lingkungan, gangguan pikiran atau masalah mental 

karena adanya masalah yang dialami dan lain-lain. Peserta juga memberikan jawaban bahwa gejala-gejala 

stres adalah kepala yang pusing, tekanan darah naik, jantung berdetak lebih cepat, sulit tidur dan sulit 

konsentrasi. Peserta juga sudah memahami upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres adalah 
dengan melakukan relaksasi, bercerita kepada orang terdekat dan yang dipercaya dan melakukan hobi 

yang disukai. 

 

Selanjutnya, penurunan stres pada peserta setelah mendapatkan intervensi berupa relaksasi, self-

monitoring dan psikoedukasi dapat dilihat dari hasil pre-tes dan post-tes mengggunakan alat ukur DASS 
sebagai berikut:  

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post Test DASS 

No Nama 
Skor 

pretest 
Kategori 

Skor 

postest 
Kategori Keterangan 

1. WG 19 Sedang 17 Rendah 
Skor berkurang 2 poin dari 

kategori sedang ke rendah 

2. BB 19 Sedang 16 Rendah 
Skor berkurang 3 poin dari 

kategori sedang ke rendah 

3. ST 21 Sedang 19 Sedang 
Skor berkurang 2 poin dari 
kategori sedang ke sedang 

4. SD 20 Sedang 15 Rendah 
Skor berkurang 5 poin dari 

kategori sedang ke rendah 

5. SHJ 19 Sedang 14 Normal 
Skor berkurang 4 poin dari 

kategori sedang ke normal 

6. SN 20 Sedang 15 Rendah 
Skor berkurang 5 poin dari 

kategori sedang ke rendah 
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7. JM 19 Sedang 13 Normal 
Skor berkurang 6 poin dari 

kategori sedang ke rendah 

8. SS 26 Tinggi 20 Sedang 
Skor berkurang 6 poin dari 

kategori tinggi ke sedang 

9. SR 20 Sedang 16 Rendah 
Skor berkurang 4 poin dari 

kategori sedang ke rendah 

10. SK 20 Sedang 17 Rendah 
Skor berkurang 3 poindari 

kategori sedang ke rendah. 

  

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam orang peserta 

yang mengalami penurunan kategori stres dari kategori sedang ke kategori ringan yaitu subjek WG, BB, 
SD, SN, SR dan SK masing-masing  subjek mengalami penurunan poin sebesar 2, 3, 2, 5,  5, 6, 4 dan 3. 

Dua peserta lain mengalami penurunan skor stres dari kategori sedang ke kategori normal yaitu subjek 

SHJ dan JM. Masing-masing penurunan skor adalah sebanyak 4 dan 6 poin. Terdapat satu orang peserta 

yang masih berada pada kategori stres sedang setelah mendapatkan intervensi yaitu subjek ST. 
Penurunan skor stres pada subjek ST adalah sebesar 2 poin.   

 

Selanjutnya terdapat satu orang peserta yang mengalami penurunan skor stres dari kategori tinggi ke 

kategori sedang yaitu subjek SS yang mengalami penurunan skor sebanyak 6 poin. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa teknik relaksasi yang diajarkan dan diberikan kepada peserta berhasil menurunkan 
stres yang selama ini dirasakan walaupun ada peserta yang memiliki kategori stres sebelum mendapatkan 

intervensi dan setelah mendapatkan intervensi masih pada kategori yang sama namun penurunan skor 

stres yang dirasakan cukup baik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh motivasi yang baik pada 

peserta saat melakukan rangkaian proses pemberian intervensi untuk mengatasi kecemasan yang dialami 
pada masing-msing peserta. 

 

Peserta yang mengalami penurunan skor paling tinggi adalah subjek JM. Subjek JM mengalami penurunan 

skor sebanyak 6 poin. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena subjek dapat mengikuti semua 

proses intervensi yang dilakukan dalam kelompok. Hasil pencatatan pada lembar monitoring juga 
menunjukkan bahwa subjek tergolong aktif dan rajin melakukan relaksasi setiap harinya.  Selain itu 

subjek merupakan peserta dengan usia yang paling muda dibandingkan dengan subjek lainnya yang 

kemungkinan mempengaruhi konsentrasi dan fokus subjek dalam melakukan intervensi yang diberikan 

walaupun terkadang subjek sering terlihat bercerita sendiri dengan anggota peserta lain ketika ada 

peserta kelompok yang sedang berbicara atau mengemukakan pendapat dalam kelompok. Adapun 
subjek yang mengalami skor paling rendah adalah subjek WG dan ST, masing-masing subjek mengalami 

penurunan skor sebanyak 2 poin. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kemampuan konsentrasi 

subjek yang kurang baik sehingga subjek merasa kurang fokus saat melakukan relaksasi baik secara 

bersama-sama dalam kelompok maupun ketika melakukan relaksasi secara mandiri di rumah. 
Sebenarnya subjek WG cukup aktif ketika berada di dalam kelompok, berbeda dengan subjek ST yang 

memang lebih pasif saat berada di dalam kelompok. Selain itu subjek ST juga memiliki fisik yang tidak 

terlalu sehat sehingga kemungkinan hal tersebut mempengaruhi kemampuan subjek dalam proses 

intervensi. Penurunan skor stres yang terjadi pada subjek ST tetap membuat kategori stres subjek 

berada pada kategori sedang. 
 

Selain itu, subjek SS mengalami penurunan skor sebesar 6 poin namun kategori stres yang dialami oleh 

subjek masih dalam kategori sedang seperti ketika sebelum mendapatkan intervensi. Hal tersebut 

disebabkan karena permasalahan atau stresor yang dihadapi oleh subjek cukup berat sehingga subjek 
masih merasa tertekan walaupun subjek terlihat serius dalam mengikuti setiap sesi intervensi. Pada sesi 

awal subjek terlihat banyak diam dan tersenyum, subjek juga terlihat sedikit cemas ketika berbicara di 

depan peserta kelompok lain yang terlihat dari perilaku subjek yang berbicara dengan terbata-bata dan 

dengan suara yang pelan. Dukungan dan penerimaan yang berusaha diberikan oleh anggota kelompok 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

118 
 

lain membuat subjek perlahan-lahan menjadi lebih percaya diri ketika berbicara dan memberikan 

tanggapan di depan kelompok. 
 

Berdasarkan analisis data uji beda non parametric menggunakan metode analisis Wilcoxon pada program 

SPSS 16 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor stres yang signifikan (Z = -2.816, P = 0.005) pada 

skor stres sebelum terapi (M = 20.30, SD = 2,111) dengan sesudah terapi (M = 16.20, SD = 2.150). 
 

Tabel 2. Hasil Deskriptif statistic uji Wilcoxon 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRETEST 10 20,30 2,111 19 26 

POSTTEST 10 16,20 2,150 13 20 

      

 

 

Tabel 3. Hasil Tes Wilcoxon 

 

Test Statisticsa 

 

POSTTEST – 

PRETEST 

Z -2,816b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui grafik perbedaan antara skor pre-test dan post-test stres yang 

dialami oleh peserta kelompok seperti di bawah ini: 

Grafik 1. Perbandingan skor pre-test dan post-test menggunakan alat ukur DASS. 
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Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian intervensi relaksasi dan self-

monitoring pada lansia dapat menurunkan gajala-gejala fisik dan psikologis yang dialami oleh lansia sebagai 
akibat dari stres yang dialami. 

 

S I M P U L A N 

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa stressor yang dialami oleh 
lansia merupakan stressor yang berasal dari lingkungan. Stressor tersebut antara lain adalah, adanya 

konflik interpersonal dengan anggota keluarga, perasaan tidak mampu dan kesulitan dalam melakukan 

tanggung jawab mengasuh cucu yang dititipkan, dan adanya kekhawatiran mengenai masa depan anak-

anak yang belum mandiri. Respon fisik yang dialami oleh subjek antara lain, tekanan darah naik, merasa 

sakit kepala, pusing, bagian tubuh terasa sakit. Respon psikologis yang dialami oleh lansia adalah merasa 
mudah marah dan sulit konsentrasi dalam melakukan suatu aktivitas. Hasil intervensi menunjukkan 

bahwa relaksasi yang diberikan dengan self-monitoring memberikan dampak yang signifikan dalam 

menurunkan skor stress pada peserta. Peserta menyampaikan dalam lembar monitoring bahwa relaksasi 

yang dipraktekkan secara mandiri mampu mengatasi respon-respon fisik yang dialami. Peserta merasa 
bahwa pusing yang dialami berkurang, tubuh terasa rileks dan nyaman. Selain itu, peserta juga 

menyampaikan bahwa relaksasi yang diberikan membantu membuat peserta merasa lebih tenang dan 

tidak mudah merasa marah ketika menghadapi stressor.  

 

Faktor yang mendukung keberhasilan intervensi adalah adanya motivasi internal yang baik dari setiap 
peserta. Peserta saling mengingatkan dan memberikan penguatan kepada peserta lainnya selama proses 

asesmen dan intervensi berlangsung. Faktor yang kurang mendukung efektivitas intervensi kemungkinan 

adalah keterbatasan fisik dan penurunan fungsi kognitif yang dialami oleh lansia sehingga sulit merasa 

konsentrasi saat melakukan relaksasi maupun saat melakukan relaksasi secara mandiri di rumah. Peserta 
juga sering merasa lupa dengan instruksi relaksasi yang telah diajarkan sehingga hasil intervensi kurang 

maksimal. 
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