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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Meningkatnya arus globalisasi disemua bidang dengan perkembangan 

teknologi dan industri yang membuat banyak perubahan perilaku dan gaya hidup 

pada masyarakat. Perubahan gaya hidup, sosial ekonomi, industrialisasi sehingga 

dapat meningkatkan penyakit seperti hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab 

utama gagal jantung,  stroke dan ginjal. Hipertensi disebut the silent killer karena 

penyakit tersebut tergolong mematikan tidak disertai tanda – tanda atau gejala 

awal yang terlihat bagi penderita hipertensi. (Suzanne C & Brenda G, 2002). 

World Health Organization, 2015 menyebutkan bahwa penyakit hipertensi 

atau tekanan darah tinggi telah membunuh penduduk dunia 9,4 juta setiap tahun. 

Jumlah penderita hipertensi terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk 

yang semakin bertambah. Tahun 2025 mendatang, diproyeksikan sekitar 29% 

penduduk di dunia menderita hipertensi. Angka kejadian ansietas di Amerika 28% 

usia yang mengalami ansietas 18-54 tahun 16% usia 55 dan lansia 11,4%. 

(Fortinash & Holoday Worret, 2007). Terdapat 24,7% penduduk Asia Tenggara 

menderita hipertensi dan 23,3% penduduk Indonesia usia kurang lebih 18 tahun 

menderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui 

pengukuran tekanan darah pada umur kurang lebih 18 tahun sebesar 25,8%, 

tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), 

Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Data di Indonesia 100 juta 

orang penderita hipertensi mengalami gangguan ansietas (RISKESDAS, 2013). 
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(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018) melaporkan berdasarkan pola 10 

besar penyakit terbanyak pasien rawat jalan di puskesmas provinsi Bali tahun 

2016, hipertensi menduduki peringkat ke-2, total kasus hipertensi tahun 2016 

sebsesar 89,394 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2016 di masing – masing kabupaten/kota, 

angka terendah diduduki oleh kabupaten Jembrana yaitu 1,89% yang diperoleh 

dari hasil pengukuran. Sedangkan angka tertinggi ke-4 diduduki oleh kabupaten 

Badung dengan angka 9,72% (RISKESDAS, 2013). Data yang di dapat dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Badung didapat angka kunjungan hipertensi di Puskesmas 

Kuta Selatan sebanyak 99 orang pada tahun 2016. Kunjungan pasien hipertensi 

mengalami peningkatan sebanyak 105 orang pada tahun 2017. Di tahun 2018 

kunjungan pasien hipertensi mengalami peningkatan sebanyak 120 orang. (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Badung, 2017) 

Seseorang yang menderita hipertensi mengalami ansietas disebabkan 

penyakit hipertensi memerlukan pengobatan yang relative lama, terdapat resiko 

komplikasi dan dapat memperpendek usia. Hasil penelitian (Hariyadi, 2016) 

pasien hipertensi rawat jalan di Puskesmas Demangan Kota Madiun tahun 2016 di 

dapatkan hasil 80% mengalami ansietas. Setiap waktu penderita memikirkan 

penyakit hipertensi tersebut dan menimbulkan gejala ansietas seperti rasa takut, 

gelisah, dan perasaan tak menentu. Dampak fisik dari hipertensi adalah nyeri 

kepala dan kelelahan. Apabila tidak terkendali hipertensi dapat menyebabkan 

kematian dan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner dan gangguan 

fungsi ginjal (Aspiani, 2015). Dampak psikologis dari hipertensi adalah ansietas, 

perasaan tidak nyaman, depresi (Taylor, Peplau, & Searsia, 2012).   
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ansietas adalah 

dengan memberikan terapi tertawa. Metode ini secara klinis efektif dalam 

mengobati trauma, penyalahgunaan obat, panik, ansietas, ketakutan, fobia, depresi 

ringan, dan gejala fisik yang berasal dari sumber – sumber emosional seperti sakit 

fisik, sakit kepala, kesulitan bernafas, tekanan darah tinggi. Terapi tertawa dapat 

mengatasi masalah ansietas seseorang berdasarkan akar permasalahan utamannya 

dengan cara memberikan teknik non farmakologis melalui proses tertawa yang 

akan dilakukan serta dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan cara 

mensugesti diri sendiri. (Ruspawan & Wulandari, 2011) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ruspawan & Wulandari, 2011) 

disebutkan bahwa terapi tertawa dapat menurunkan ansietas pada lanjut usia di 

PTSW Wana Seraya Denpasar Tahun 2011 sebelum dilakukan terapi tertawa pada 

tingkat kecemasan ringan yaitu sebanyak 24 orang (88,9%). Perubahan yang 

terjadi pada tingkat kecemasan pada lanjut usia di PTSW Wana Seraya Denpasar 

Tahun 2011 setelah dilakukan terapi tertawa didaptkan perubahan tingkat 

kecemasan menjadi tidak cemas sebanyak 19 responden (70,4%).  

Harapan untuk kedepannya pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di 

Provinsi Bali semakin membaik dengan salah satu indikator utama adalah 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berupa meningkatnya usia harapan 

hidup, karena terapi tertawa yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi, kemampuan sosialisasi, rasa percaya diri, semangat 

hidup, dan peningkatan perhargaan terhadap diri sendiri.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu Bagaimanakah Gambaran Pemberian terapi tertawa untuk 

menurunkan ansietas pada pasien Hipertensi di Puskesmas Kuta Selatan Tahun 

2019?.   

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pemberian terapi tertawa untuk menurunkan ansietas pada 

pasien hipertensi di Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2019.  

2. Tujuan Khusus  

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan : 

a. Pengkajian keperawatan dengan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 

Kuta Selatan Tahun 2019. 

b. Diagnosa keperawatan dengan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 

Kuta Selatan Tahun 2019. 

c. Rencana  keperawatan dengan pemberian terapi tertawa untuk menurunkan 

ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2019.  

d. Tindakan keperawatan dengan pemberian terapi tertawa untuk menurunkan 

ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2019. 

e. Evaluasi keperawatan untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di 

Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2019.  
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D. Manfaat Studi Kasus 

1. Implikasi praktis  

Manfaatnya untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menggunakan 

teknik terapi tertawa untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi 

2. Bagi ilmu pengembangan dan teknologi keperawatan  

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu 

dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

sehingga dapat menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

3. Bagi peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam menurunkan ansietas melalui pemberian terapi tertawa


