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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Tertawa untuk Menurunkan Ansietas pada Hipertensi  

1. Terapi Tertawa  

a. Pengertian  

Terapi tertawa merupakan terapi dengan menggunakan humor dan tawa 

dalam rangka membantu seseorang menyelesaikan masalah, baik dalam bentuk 

gangguan fisik maupun gangguan mental (Zajonc, 2010). Terapi tawa (laughter 

therapy) merupakan suatu sesi latihan tawa berupa gabungan antara beberapa 

latihan yoga (pernafasan, peregangan, latihan tawa dengan stimulus, dan 

pengolahan sikap bermain anak-anak) (Kataria, 2004). Terapi tawa merupakan 

metode terapi dengan menggunakan humor dan tawa untuk membantu individu 

menyelesaikan masalah, baik dalam bentuk gangguan fisik maupun gangguan 

mental. Penggunaan tawa dalam terapi akan menghasilkan perasaan yang lega 

pada individu. Ini disebabkan karena tawa secara alami menghasilkan pereda 

stress dan rasa sakit (Dumbre, 2012).  

b. Jenis – jenis Terapi Tertawa  

1) Humour Therapy  

Terapi humor terdiri dari penggunaan bahan-bahan lucu seperti buku, 

pertunjukan, film, atau cerita untuk mendorong diskusi spontan dan pasien 

yang memiliki pengalaman lucunya sendiri. Terapi ini dapat diberikan secara 

individu maupun dalam kelompok. Proses terapi ini biasanya difasilitasi oleh 

seorang professional. Hal ini juga dapat digunakan dalam percakapan antara 

professional mdis dan pasien (Dumbre, 2012).  
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2) Laughter Therapy  

Terapi tertawa adalah terapi yang memiliki bentuk yang sedikit berbeda 

dengan jenis terapi yang lain dimana pasien diperlakukan secara lebih 

individual. Dalam terapi ini, dokter atau professional akan mengkaji secara 

spesifik pemicu tawa pada klien yang dapat membuat klien itu sendiri tertawa. 

Ini kemudian akan digunakan untuk membangun sebuah profil humor dank lien 

akan diajarkan latihan dasar yang dapat membantu mengajarkan individu 

pentingnya hubungan dan dukungan sosial sambal memberikan mereka dengan 

tawa sebagai alat untuk membantu mereka mengatasi stress (Dumbre, 2012).  

3) Laughter Meditation  

Meditasi tawa memiliki kesamaan dengan meditasi tradisional. Namun, 

pada terapi ini tertawa ini memfokuskan seseorang untuk lebih berkonsentrasi 

saat terapi dilakukan. Pada meditasi tawa terdapat tiga tahapan yang harus 

dilalui yaitu peregangan, tertawa sengaja dan periode meditasi diam. Terapi ini 

kadang-kadang dilakukan berkelompok (Dumbre, 2012).  

4) Laughter Yoga  

Yoga tawa dikatakan hamper mirip dengan yoga traditional. Terapi ini 

adalah terapi yang menggabungkan latihan pernapasan, yoga san teknik 

peregangan bersama dengan tawa. Yoga tawa memiliki format terstruktur  

yang meliputi beberapa latihan tertawa untuk jangka waktu 30 sampai dengan 

45 menit difasilitasi oleh instruktur yang sudah terlatih. Terapi ini dapat 

digunakan sebagai terapi komplementer atau terapi pencegahan (Dumbre, 

2012). 
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c. Manfaat  

Manfaat terapi tertawa terhadap tubuh menurut (Simanungkalit, Bona dan 

Pasaribu, 2007) adalah :  

1) Mengurangi stress  

Tertawa akan mengurangi tingkat stress tertentu dan mengeluarkan 

hormone penyeimbang yang dihasilkan saat stress. Dalam keadaan stress, akan 

dihasilkan hormone yang menekan sistem kekebalan tubuh, dengan tertawa 

hormone stress dapat diimbangi sampai tingkat tertentu.  

2) Meningkatkan kekebalan tubuh  

Tertawa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena tertawa 

pada dasarnya membawa keseimbangan pada semua komponen dalam sistem 

kekebalan tubuh. Penelitian Berk 2007 mengindikasikan bahwa setelah 

terpapar humor, terdapat peningkatan aktivitas pada sistem imun, diantaranya : 

meningkatkan jumlah dan level aktivitas natural killer cells yang dapat 

melawan sel yang terinfeksi virus dan beberapa tipe sel kanker dan sel tumor, 

meningkatkan aktivitas sel limfosit T,meningkatkan antibody IgA yang 

melindungi saluran napas atas dari kotoran dan infeksi, meningkatkan 

interferon gamma yang berfungsi mengaktivasi berbagai komponen sistem 

imun, dan meningkatkan produksi IgB dalam tubuh dengan jumlah yang besar 

di tubuh sepeti peningkatan jumlah komplemen 3 yang membantu antibody 

untuk merusak sel yang terdisfungsi dan terinfeksi.  

3) Menurunkan tekanan darah tinggi  

Tertawa dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen dalam darah, 

yang dapat membantu pernafasan dan melancarkan sirkulasi darah. Terapi 
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tertawa dapat menurunkan pengeluaran dopamine. Dopamine adalah senyawa 

yang berhubungan dengan respon fight or flight yang berperan dalam 

peningkatan tekanan darah. Dengan penurunan pengeluaran dopamine, maka 

tekanan darah juga akan menurun.  

4) Bronchitis dan Asma  

Tertawa merupakan latihan terbaik untuk menurunkan asma dan 

bronchitis. Tertawa dapat meningkatkan kapasitas pada paru-paru dan tingkat 

oksigen dalam darah. Terapi tertawa dapat menaikkan antibody dalam selaput 

lendir pernafasan, dengan begitu mengurangi frekuensi pernafasan. Terapi 

tertawa juga meningkatkan sistem pembersihan lendir dalam saluran nafas. 

Stress adalah faktor lain yang bisa memicu serangan asma, dengan mengurangi 

stress, dapat memperbaiki prognosis penyakit asma. Terapi tertawa juga bisa 

menyebabkan ketidaknyaman bila anda mengalami gangguan penyempitan 

pernafasan yang parah. Ada juga beberapa kasus asma yang mungkin akan 

sedikit diperburuk oleh latihan fisik apapun (latihan fisik pemicu asma). 

Orang-orang yang seperti ini harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter 

sebelum mengikuti terapi tertawa.  

d. Langkah – langkah Prosedur 

Masing-masing sesi dalam terapi adalah kombinasi antara latihan 

pernapasan, peregangan dan berbagai teknik tawa stimulus. Satu sesi tawa 

memakan waktu antara 20 – 30 menit. Sedangkan satu putaran tawa memakan 

waktu antara 30 – 40 detik (Firmanto, 2006). 
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1) Langkah Pertama  

Pamanasan dengan tepuk tangan serentak semua peserta, sambil 

mengucapkan “Ho ho ho… Ha ha ha… “Tepuk tangan di sini sangat 

bermanfaat bagi peserta karena saraf-saraf di telapak tangan akan ikut 

terangsang sehingga menciptakan rasa aman dan meningkatkan energi dalam 

tubuh.  

2) Langkah Kedua  

Pernapasan dilakukan seperti pernapasan biasa yang dilakukan semua 

cabang-cabang olahraga pada awal latihan yaitu : melakukan pernapasan 

dengan mengambil napas melalui hidung, lalu napas ditahan selama 15 detik 

dengan pernapasan perut. Kemudian keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. 

Hal ini dilakukan lima kali berturut-turut.  

3) Langkah Ketiga  

Memutar engsel bahu ke depan dan kearah belakang. Kemudian 

menganggukan kepala ke bawah sampai dagu hamper menyentuh dada, lalu 

mendongakkan kepala ke atas belakang. Lalu menoleh ke kiri dan ke kanan. 

Lakukan secara perlahan. Tidak dianjurkan untuk melakukan gerakan memutar 

leher, karena bisa terjadi cidera pada otot leher. Peregangan dilakukan dengan 

memutar pinggang kearah kanan kemudian ditahan beberapa saat, lalu kembali 

ke posisi semula. Peregangan ini juga dapat dilakukan dengan otot-otot bagian 

tubuh lainnya. Semua gerakan ini dilakukan masing-masing lima kali.  

4) Langkah Keempat  

Tawa bersemangat. Tutor memberikan aba-aba untuk memulai tawa, 

“1, 2, 3…. Semua orang tertawa serempak. Jangan ada yang tertawa lebih dulu 
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atau belakangan, harus kompak seperti nyanyian koor”. Dalam tawa ini tangan 

diangkat ke atas beberapa saat lalu diturunkan dan diangkat kembali, 

sedangkan kepala agak mendonggak ke belakang. Melakukan tawa ini harus 

bersemangat. Jika tawa bersemangat akan berakhir maka sang tutor 

mengeluarkan kata, ho ho ho….. ha ha ha….. beberapa kali sambal bertepuk 

tangan.  

5) Langkah Kelima 

Tawa sapaan. Tutor memberikan aba-aba agar peserta tawa tertawa 

dengan suara-suara sambal mendekat dan bertegur sapa satu sama lainnya. 

Dalam melakukan sesi ini mata peserta diharapkan saling memandang satu 

sama lain. Peserta dianjurkan menyapa sambal tertawa pelan. Cara menyapa ini 

sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Setelah itu peserta menarik napas 

secara pelan dan dalam.  

6) Langkah Keenam  

Tawa penghargaan. Peserta membuat lingkaran kecil dengan 

menghubungkan ujung jari telunjuk dengan ujung ibu jari. Kemudian tangan 

digerakkan ke depan dan kebelakang sekaligus memandang anggota lainnya 

dengan melayangkan tawa yang manis sehingga seperti memberikan 

penghargaan kepada yang dituju. Kemudian bersama-sama tutor mengucapkan, 

ho ho ho….. ha ha ha….. sekaligus bertepuk tangan. Setelah melakukan tawa 

ini kembali menarik napas secara pelan dan dalam agar kembali tenang. 

7) Langkah Ketujuh  

Tawa satu meter. Tangan kiri dijulurkan ke samping tegak lurus dengan 

badan, sementara tangan kanan melakukan gerakan seperti melepaskan anak 
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panah, lalu tangan di Tarik ke belakang seperti menarik anak panah dan 

dilakukan dalam tiga gerakan pendek, seraya mengucapkan ae…… ae……. 

aeee…… lalu tertawa lepas seraya merentangkan kedua tangan dan kepala 

agak mendonggak serta tertawa dari perut. Gerakan seperti ini dilakukan 

kearah kiri lalu kearah kanan. Ulangi hal serupa antara 2 hingga 4 kali. Setelah 

selesai kembali menarik napas secara pelan dan dalam.  

8) Langkah Kedelapan  

Tawa milk shake. Peserta seolah-olah memegang dua gelas berisi susu, 

yang satu di tangan kiri dan satu di tangan kanan. Saat tutor memberikan 

instruksi lalu susu dituang dari gelas yang satu ke gelas yang satunya sambal 

mengucapkan Aeee…. dan kembali dituang ke gelas yang awal sambal 

mengucapkan aeee…. setelah selesai melakukan gerakan itu, para anggota klub 

tertawa sambil melakukan gerakan seperti minum susu. Hal serupa dilakukan 

sebanyak empat kali, lalu bertepuk tangan seraya mengucapkan, ho ho ho…. ha 

ha ha…. Kembali lakukan Tarik nafas pelan dan dalam.  

9) Langkah Kesembilan  

Tawa hening tanpa suara. Harus dilakukan hati-hati, sebab tawa ini 

tidak bisa dilakukan dengan tenaga berlebihan, dapat berbahaya jika beban di 

dalam perut mendapat tekanan secara berlebihan. Perasaan lebih banyak 

berperan dari pada penggunaan tenaga berlebihan. Pada tawa ini mulut di buka 

selebar-lebarnya seolah-olah tertawa lepas tetapi tanpa mengeluarkan suara, 

sekaligus saling memandang satu sama lainnya dan membuat berbagai gerakan 

dengan telapak tangan serta menggerak-gerakkan kepala dengan mimic-mimic 

lucu. Dalam melakukan tawa hening ini otot-otot perut bergerak cepat seperti 
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melakukan gerak tawa lepas. Kemudian kembali menarik napas pelan dan 

dalam. 

10) Langkah Kesepuluh  

Tawa bersenandung dengan bibir tertutup. Ini adalah gerakan tawa yang 

harus hati-hati dilakukan sebab tertawa tanpa suara, sekaligus mengatupkan 

mulut yang dipaksakan akan berdampak buruk karena menambah tekanan yang 

tidak baik dalam rongga perut. Dalam pelaksanaan gerak ini pserta dianjurkan 

bersenandung hmmmmm……. dengan mulut tetap tertutup, sehingga akan 

terasa bergema di dalam kepala. Dalam melakukan senandung ini diharapkan 

semua peserta saling berpandangan dan saling membuat gerakan-gerakan yang 

lucu sehingga memacu peserta lain semakin tertawa. Kemudian kembali 

menarik napa dalam dan pelan.  

11) Langkah Kesebelas  

Tawa ayunan. Peserta berada dalam formsi melingkar dan harus 

mendengar aba-aba tutor. Kemudian peserta mundur dua meter sambil tertawa, 

untuk memperbesar lingkaran dan kembali maju sekaligus mengeluarkan 

ucapan, ae ae aeeeeeeee….. seluruh peserta menangkat tangan dan serempak 

tertawa lepas dan pada saat yang sama semua bertemu di tengah-tengah dan 

melambaikan tangan masingmasing. Tahap berikutnya, peserta kembali pada 

posisi semula, dan melanjutkan gerakan maju ke tengah dan mengeluarkan 

ucapak, Aee…. Oooo… Ee-Uu…. dan sekaligus tertawa lepas dan serupa 

dilakukan bisa sampai empat kali. Setelah selesai kembali menarik napas 

dalam dan pelan  
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12) Langkah Keduabelas  

Tawa singa. Ini merupakan tawa yang sangat bermanfaat buat otot-otot 

wajah, lidah, dan memperkuat kerongkongan serta memperbaiki saluran dan 

kelenjar tiroid  sekaligus peserta dapat menghilangkan rasa malu dan takut. 

Dalam gerakan ini mulut dibuka lebar-lebar dan lidah dijulurkan ke luar 

semaksimal mungkin, mata dibuka lebar seperti melotot, seolah-olah seperti 

singa mau mencakar mangsanya. Pada saat itulah peserta tertawa dari perut. 

Setelah selesai lakukan kembali gerakan menarik napas secara dalam dan 

pelan.  

13) Langkah Ketigabelas  

Tawa ponsel. Peserta dibagi dalam dua kelompok yang saling 

berhadapan dan masing-masing seolah-olah memegang handphone. Tutor 

meminta peserta saling menyeberang sambil memegang handphone. Pada saat 

itulah peserta tertawa sambil saling berpandangan dan setelah itu kembali lagi 

ke posisi semula. Setelah selesai Tarik napas dalam dan pelan.  

14) Langkah Keempatbelas  

Tawa bantahan. Anggota kelompok dibagi dalam dua bagian yang 

bersaing dengan dibatasi jarak. Biasanya mereka dibagi dengan kelompok pria 

dan wanita. Dalam kelompok itu mereka saling berpandangan sekaligus 

tertawa dan saling menuding dengan jari telunjuk kepada kelompok yang 

dihadapannya. Gerakan ini sangat menarik para peserta karena mereka akan 

bisa tertawa lepas. Setelah selesai Tarik napas dalam dan pelan agar kembali 

segar dan tenang.  
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15) Langkah Kelimabelas  

Tawa memaafkan. Peserta klub memegang cuping telinga masing-

masing sekaligus menyilangkan lengan dan berlutut diikuti dengan tawa. 

Muatan dari tawa ini adalah saling memaafkan jika ada perselisihan. Setelah 

selesai Tarik napas dalam dan pelan. 

16) Langkah Keenambelas  

Tawa bertahap. Di sini tutor menginstruksikan agar peserta 

mendekatinya. Tutor mengajak peserta untuk tersenyum kemudian secara 

bertahap menjadi tertawa ringan, berlanjut menjadi tawa sedang dan terakhir 

menjadi tertawa lepas penuh semangat. Tawa ini dilakukan selama satu menit. 

Setelah selesai tarik napas dalam pelan.  

17) Langkah Ketujuhbelas  

Tawa dari hati ke hati. Tawa ini merupakan sesi terakhir dari tahapan 

terapi. Semua peserta terapi saling berpegangan tangan sambil berdekatan 

sekaligus bersama-sama tertawa dengan saling bertatapan dengan perasaan 

lega. Peserta juga bisa saling bersalaman atau berpelukan sehingga terjalin rasa 

keakraban yang mendalam.  

2. Konsep Teori Ansietas  

a. Pengertian  

(Stuart, 2013) mengemukakan ansietas adalah kekhawatiran yang tidak 

jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak 

berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami 

secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal 

 



16 
 

b. Rentang Respons Ansietas  

  

Respon Adaptif  Respon Maladaptif  

 

 Ringan  Sedang  Berat  Panik  

Sumber : (Stuart, 2013) 

Gambar 1 Rentang Respon Ansietas 

c. Klasifikasi Ansietas  

Klasifikasi ansietas menurut (Stuart, 2013) adalah :  

1) Ansietas ringan  

Ansietas ringan berkaitan dengan ketegangan kehidupan sehari-hari, 

ansietas menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkat lapang 

persepsinya. Ansietas dapat memotivasi dan menghasilkan pertumbuhan dan 

kreativitas.  

2) Ansietas sedang  

Ansietas sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang 

penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini mempersempit perhatian 

lapang persepsi individu. Individu mengalami penurunan perhatian tetapi 

berfokus pada banyak area jika diarahkan untuk melakukannya.  

3) Ansietas berat  

Ansietas berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik dan tidak berpikir tentang hal yang 

lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan. Seseorang 

memerlukan arahan untuk fokus pada area lain.  
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4) Tingkat panik  

Tingkat panik ansietas berkaitan dengan ketakutan, dan teror. Karena 

mengalami hilang kendali, individu yang mengalami panic tidak mampu 

melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Terjadi penurunan kemampuan 

untuk berinteraksi dengan seseorang, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan 

akal pikiran yang rasional. Tingkat panik jika berkelanjutan dapat mengakibatkan 

kelelahan dan kematian.  

d. Etiologi  

Menurut (Stuart, 2013) ansietas dapat diekspresikan secara langsung 

melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping yang dikembangkan untuk 

menjelaskan asal ansietas yaitu :  

1) Faktor Predisposisi :  

a) Faktor Psikoanalitik, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua 

elemen kepribadian id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls 

primitive seseorang, sdangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang 

dan dikendalikan oleh norma-norma budaya seseorang. Ego atau Aku, 

berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan, dan fungsi 

ansietas adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.  

b) Faktor Interpersonal, bahwa ansietas timbul dari perasaan takut terhadap tidak 

adanya penerimaan dan penolkana interpersonal. Ansietas juga berhubungan 

dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang 

menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah terutama 

mudah mengalami perkembangan ansietas yang berat.  
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c) Faktor Perilaku, ansietas merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu yang 

menggangu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

d) Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam 

keluarga. Gangguan ansietas juga tumpeng tindih antara gangguan ansietas 

dengan depresi.  

e) Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk 

benzodiasepin, obat – obatan yang meningkatkan neuroregulatory inhibisi 

asam gama-aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam mekanisme 

biologis yang berhubungan dengan ansietas. Selain itu, kesehatan umum 

individu dan riwayat ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sebagai 

predisposisi ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan 

selanjutnya menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi stressor.  

2) Faktor Presipitasi  

Stressor pencetus dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Stressor 

pencetus dapat dikelompokkan dalam dua kategori : 

a) Ancaman terhadap inegritas fisik meliputi disabilitas fisiologi yang akan terjadi 

atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari – hari  

b) Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan 

fungsi social yang terintegrasi pada individu.  
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e. Tanda dan Gejala Ansietas  

Menurut (PPNI, 2016) tanda dan gejala ansietas adalah : 

Tabel 1 
 Tanda dan gejala ansietas  

Tanda dan gejala mayor ansietas  Tanda dan gejala minor ansietas  

Subyektif  

Merasa binggung  

Merasa khawatir dengan akibat dari 

kondisi yang dihadapi  

Sulit berkonsentrasi  

 

Objektif  

Tampak gelisah  

Tampak tegang  

Sulit tidur  

Subyektif  

Mengeluh pusing  

Anoreksia  

 

Palpitasi  

Merasa tidak berdaya  

Objektif  

Frekuensi nafas meningkat  

Frekuensi nadi meningkat  

Tekanan darah meningkat  

Diaphoresis  

Tremor  

Muka tampak pucat  

Suara bergetar  

Kontak mata buruk 

Sering berkemih  

Berorientasi pada masa lalu  

Sumber : (PPNI, 2016) 

E. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Tertawa Pada Pasien 

Hipertensi Dengan Ansietas  

1. Pengkajian  

Ansietas merupakan kondisi emosi dan pengaaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman, adapun 

pengkajian menurut (PPNI, 2016) 

a. Tanda dan Gejala Mayor pada pasien ansietas  

1) Data Subjektif  

a) Merasa bingung  

b) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi  



20 
 

c) Sulit berkonsentrasi  

2) Data Objektif  

a) Tampak gelisah  

b) Tampak tegang  

c) Sulit tidur  

b. Tanda dan Gejala Minor pada pasien ansietas  

1) Data Subjektif  

a) Mengeluh pusing  

b) Anoreksia  

c) Palpitasi  

d) Merasa tidak berdaya  

2) Data Objektif  

a) Frekuensi napas meningkat  

b) Frekuensi nadi meningkat  

c) Tekanan darah meningkat  

d) Diaphoresis  

e) Tremor  

f) Muka tampak pucat  

g) Suara bergetar  

h) Kontak mata buruk  

i) Sering berkemih  

j) Berorientasi pada masa kini  
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2. Diagnosa  

Menurut (PPNI, 2016), rumusan diagnose ansietas, yaitu :  

Problem  : Ansietas  

Etiologi  : Harga Diri Rendah  

Symptom  : Merasa binggung, Merasa khawatir, Sulit 

berkonsentrasi, Tampak gelisah, Tampak tegang, Sulit 

tidur.  

Diagnosa Keperawatan  : Ansietas  

3. Perencanaan  

Menurut (Prabowo, 2014) rencana asuhan keperawatan gangguan cemas 

yaitu :  

Tujuan Umum  : Cemas berkurang atau hilang  

TUK 1 : Pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya  

Intervensi  :  

a. Jadilah pendengar yang hangat dan responsive  

b. Beri waktu yang cukup pada pasien untuk berespon 

c. Beridukungan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya  

d. Identifikasi pola perilaku pasien atau pendekatan yang dapat menimbulkan 

perasaan negative  

e. Bersama pasien mengenali perilaku dan respon sehingga cepat belajar dan 

berkembang  

TUK 2 : Pasien dapat mengenal ansietasnya  

Intervensi  :  

a. Bantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya  
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b. Hubungan perilaku dan perasaannya  

c. Validasi kesimpulan dan asumsi terhadap pasien  

d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topic yang mengancam 

ke hal yang berkaitan dengan konflik  

e. Gunakan konsultasi untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya  

TUK 3  : Pasien dapat memperluas kensadarannya terhadap 

perkembangan ansietas  

Intervensi  : 

a. Bantu pasien menjelaskan situasi dan nteraksi yang dapat segera menimbulkan 

ansietas  

b. Bersama pasien meninjau kembali penilaian pasien terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik  

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang 

relevan  

TUK 4  : Pasien dapat menggunakan mekanisme koping  

Intervensi  :  

a. Gali cara pasien mengurangi ansietas di masa lalu  

b. Tunjukkan akibat mal adaptif dan destruktif  

c. Dorong pasien untuk menggunakan respons koping adaptif yang dimilikinya  

d. Bantu pasien untuk menyusun kembali tujuan hidup, memodifikasi tujuan, 

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru  

e. Latih pasien dengan menggunakan ansietas sedang  

f. Beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya  
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g. Libatkan pihak yang berkepentingan sebagai sumber dan dukungan sosial 

dalam membantu pasien menggunakan koping adaptif baru  

TUK 5  : Pasien dapat menggunakan teknik relaksasi untuk mengatasi 

ansietas   

Intervensi  :  

a. Ajarkan pasien terapi tertawa untuk menurunkan ansietas  

b. Dorong pasien untuk menggunakan terapi tertawa dan menurunkan tingkat 

ansietas 

TUK 6 : Meningkatkan pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam 

merawat pasien dengan gangguan ansietas  

a. Diskusikan tentang ansietas, proses terjadinya ansietas, serta tanda dan gejala 

ansietas  

b. Diskusikan tentang penyebab dan akibat dari ansietas 

4. Pelaksanaan  

Pelaksanaan atau implementasi keperawatan merupakan komponen dari 

proses keperawatan yang merupakan kategori dari perilaku keperawatan dimana 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari 

asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & Perry, 2013). 

Pengertian tersebut menekankan bahwa implementasi adalah melakukan atau 

menyelesaikan suatu tindakan yang sudah direncanakan pada tahapan 

sebelumnya.  

5. Evaluasi  

Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakuakn terus-

menerus untuk menilai efek dari tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. 
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(Kusumawati & Hartono, 2010). Indicator keberhasilan dalam terapi ini untuk 

menurunkan ansietas, meliputi Respon subjektif pasien terhadap keperawatan 

yang telah dilaksankan dan respon objektif pasien terhadap keperawatan yang 

dilaksanakan, berikut ini indikator keberhasilan terapi untuk menurunkan ansietas 

menurut (PPNI, 2016) 

a. Subjektif   

1) Pasien merasa tenang  

2) Pasien tidak merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi  

b. Objektif   

1) Pasien tampak tidak gelisah  

2) Pasien tampak tidak tegang  

 

 


