
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Meningkatnya arus globalisasi disemua  bidang dengan perkembangan 

teknologi dan industri 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 gejala-gejala awal bagi penderita 

hipertensi.(Brunner & Suddarth, 2013) 

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, 

2007). Terdapat 24,7% penduduk Asia Tenggara menderita hipertensi dan 23,3% 

penduduk Indonesia usia ≥ 18 tahun menderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di 

Indonesia yang didapat melalui pengukuran tekanan darah pada umur ≥ 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%). Di Indonesia 100 juta 

orang penderita hipertensi mengalami gangguan ansietas (Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013).  
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Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2016) 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 89,394 kasus. 

Berdasarkan kabupaten/kota prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan pengukuran 

tekanan darah adalah kabupaten Tabanan yaitu 25,8%. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tabanan (2016) berdasarkan pola 10 besar penyakit kunjungan rawat jalan di 

puskesmas kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa kasus terbanyak adalah penyakit 

hipertensi. Kasus hipertensi di kabupaten Tabanan tahun 2015  adalah 21.204 kasus 

,dan tahun 2016 22,803 kasus. Data rekam medis pasien di Puskesmas Tabanan III 

tahun 2017, hipertensi menduduki peringkat pertama pola 10 penyakit kunjungan 

rawat jalan.Total kasus hipertensi tahun 2016 adalah 824 kasus,dan tahun 2017 

mengalami peningkatan menjadi  1,019 kasus. 

Seseorang yang menderita hipertensi mengalami ansietas disebabkan 

penyakit hipertensi memerlukan pengobatan yang relatif 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 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 emotional freedom technique. (Casey, A .Benson, 2012) 

Metode ini secara klinis efektif dalam mengobati trauma, penyalahgunaan, 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 emotional freedom techniques (EFT) dapat mengatasi masalah ansietas 

seseorang berdasarkan akar permasalahan utamanya melalui proses set up yang akan 

dilakukan serta dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan cara 

mensugesti diri sendiri. Sumber ansietas tersebut yang akan dijadikan kalimat 

afirmasi pada saat melakukan tapping. Dalam EFT juga terdapat teknik eye movement 

desentizitation repatterning (EMDR) melalui nine gamut procedure atau gerakan 

mata untuk mengendalikan emosi ansietas. Teknik ini untuk merangsang 

keseimbangan otak kiri dan otak kanan. (Iskandar, 2010) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imansyah Putra, Purnawan, & Yunita 

(2015) disebutkan bahwa terapi Emotional Freedom Technique dapat menurunkan 

skor ansietas sebelum intervensi didapatkan nilai 29.00 dan sesudah intervensi 

didapatkan nilai 25,50. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shari, Emaliyawati, 

Keperawatan, & Padjadjaran (2014) disebutkan bahwa ada pengaruh intervensi 

Emotional Freedom Technique terhadap penurunan ansietas, penurunan tingkat 

ansietas ini terjadi karena pengaruh dari paduan unsur teknik yang terdapat pada 

terapi emotional freedom technique. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ningsih, Santi Fitria (2015) disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara mean post 

test antara skor ansietas kelompok eksperimen dan kelompok control setelah 
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dilakukan terapi emotional freedom technique didapatkan resposden merasa lebih 

tenang dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi EFT efektif dalam menurunkan 

skor ansietas. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang keefektifan 

pemberian terapi Emotional Freedom Technique untuk menurunkan ansietas pasien 

hipertensi di Puskesmas Tabanan III Kabupaten Tabanan, Bali.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu Bagaimanakah asuhan keperawatan dengan pemberian terapi emotional 

freedom technique dapat menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 

Tabanan III Kabupaten Tabanan Tahun 2018. 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi emotional freedom technique untuk 

menurunkan  ansietas pasien hipertensi di Puskesmas Tabanan III Kabupaten 

Tabanan 2018. 

2. Tujuan Khusus  

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan agar peneliti mampu: 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi dengan ansietas 

di Puskesmas Tabanan III. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi dengan ansietas di 

Puskesmas Tabanan III. 
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c. Merumuskan rencana keperawatan dengan pemberian terapi emotional freedom 

technique untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 

Tabanan III. 

d. Memberikan tindakan keperawatan dengan pemberian terapi emotional freedom 

technique untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 

Tabanan III. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan untuk menurunkan ansietas pada pasien 

hipertensi di Puskesmas Tabanan III. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Masyarakat 

Manfaatnya untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menggunakan teknik 

terapi emotional freedom technique untuk menurunkan ansietas pasien hipertensi. 

2. Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan  

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu dapat 

mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan sehingga 

dapat menurunkan ansietas pasien hipertensi. 

3. Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah penulis mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

dalam menurunkan ansietas melalui pemberian terapi emotional freedom 

technique. 

 

 


