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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara demografi berdasarkan data sensus penduduk tahun 1971, jumlah 

penduduk Indonesia yang tergolong usia 60 tahun ke atas sebesar 5,3 juta atau 

4,5% jumlah total penduduk. Terjadi peningkatan 3-4 juta penduduk lansia 

tiap dekade berikutnya. Bahkan, antara tahun 2005-2010 populasi lansia 

diprediksikan akan sama dengan balita, yakni kira-kira 19 juta jiwa atau 8,5% 

jumlah penduduk Indonesia. Penyebaran, status, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan lansia sangat bervariasi  (Hardywinoto, 2005). 

Bertambahnya usia lansia (usila) disatu sisi mengembirakan karena 

menunjukan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, tapi 

disisi lain memberikan tantangan baru yang harus dicari pemecahannya. 

Seiring dengan bertambahnya usia dan proses menua timbul masalah-masalah 

yang berkaitan dengan masalah fisik, biologic, psikologik, social maupun 

penyakit degenerative (Nugroho 2000). 

Hipertensi mempunyai kecenderungan menjadi salah satu masalah 

kesehatan masyarakat, terutama di negara maju, termasuk di Indonesia. 

Hipertensi mulai menonjol seiring dengan makin tingginya umur harapan 

hidup (life expectancy) dan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

Indonesia (Hudayani, 2005). 
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Berdasarkan hasil penelitian  Muhammad (2010), jumlah penderita di 

Indonesia sebesar 15 juta dan yang terkontrol hanya 4%. Jumlah ini akan terus 

meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup modern sehingga hipertensi 

menjadi masalah kesehatan yang serius. Manusia bisa dihinggapi hipertensi 

tanpa merasakan gangguan atau gejalanya.  

Prevalensi kasus hipertensi primer di Provinsi Jawa tengah mengalami 

peningkatan dari 1,80% pada tahun 2005 menjadi 1,87% pada tahun 2006 dan 

2,02% pada tahun 2007. Prevalensi sebesar 2,02% artinya setiap 100 orang 

terdapat dua orang yang menderita hipertensi primer. Prevalensi tertinggi 

adalah di Kabupaten Sukoharjo sebesar 14,4%. Sedang kasus hipertensi lain di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 0,76%, mengalami peningkatan bila 

dibandingkan prevalensi tahun 2006 sebesar 0,63%. Peningkatan kasus ini 

disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

memeriksakan tekanan darah secara dini tanpa harus menunggu adanya gejala. 

Selain itu paparan faktor risiko pola makan yang tidak sehat dan kurangnya 

olahraga juga bisa memicu peningkatan kasus tersebut (Dinkes Jateng, 2008). 

Upaya penyembuhan hipertensi bisa dilakukan dengan pengobatan 

farmakologis dan pengobatan non farmakologis. Pengobatan non farmakologis 

seperti pengaturan diet, terutama rendah garam dan rendah kolesterol, 

mengurangi konsumsi alkohol atau menghentikan sama sekali, menurunkan 

berat badan hingga mencapai berat badan ideal, menghindari rokok, relaksasi, 

dan olahraga secara teratur.  
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Lansia yang menderita hipertensi dalam proses penyembuhan tentunya 

tidak mudah dilakukan mengingat selain faktor usia, faktor emosi yang juga 

menentukan. Diperlukan suatu konsep dalam memecahkan masalah yang 

sedang dialami para pasien lansia yang terkena hipertensi. Konsep untuk 

memecahkan masalah ini disebut dengan mekanisme koping. Koping 

dilakukan untuk menyeimbangkan emosi individu dalam situasi yang penuh 

tekanan. Koping merupakan reaksi terhadap tekanan yang dibutuhkan lansia 

untuk memecahkan, mengurangi, dan menggantikan kondisi yang penuh 

tekanan (Lawrance, 2002). 

Secara umum koping terjadi secara otomatis begitu individu merasa 

adanya situasi yang menekan atau mengancam, maka individu dituntut untuk 

sesegera mungkin mengatasi ketegangan yang dialaminya. Individu akan 

melakukan evaluasi untuk seterusnya memutuskan mekanisme koping apa 

yang harusnya ditampilkan. Reaksi koping terhadap permasalahan bervariasi 

antara lansia yang satu dengan yang lain dan dari waktu ke waktu pada lansia 

yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 

kemampuan personal, aset materi, keyakinan positif dan dukungan sosial 

(Stuart 2007). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti diperoleh 

informasi dari petugas kesehatan Puskesmas Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 

dari rata-rata 75 lansia yang menderita hipertensi yang berobat, hampir 

setengah atau 36 lansia  tergolong tidak patuh terhadap aturan pengobatan, 

dimana pasien lanjut usia masih sering mengkonsumsi  makanan yang 
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seharusnya tidak diperbolehkan. Hasil wawancara pedahuluan kepada pasien 

Pasien mengeluh dan menyatakan kepada petugas kesehatan bahwa lansia  

merasa penyakitnya tidak ada perubahan, pasien merasa sudah tidak ada 

gairah untuk hidup, meskipun telah berusaha untuk melakukan cara hidup 

sehat seperti yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut Bagaimana Mekanisme Koping Lansia Penderita Hipertensi 

Dalam Menghadapi Penyakit Hipertensi di Puskesmas Gatak  Sukoharjo? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran mekanisme koping lansia penderita hipertensi 

dalam menghadapi penyakit hipertensi di Puskesmas Gatak  Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi bentuk dukungan keluarga dalam mengatasi penyakit 

hipertensi. 

b. Mengidentifikasi mekanisme koping lansia penderita hipertensi 

tentang penyakit hipertensi  

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  
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Dapat memberikan pengalaman secara langsung bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian serta mengaplikasikan berbagai teori dan konsep 

yang didapatkan dari bangku kuliah. 

 

 

2. Bagi institusi pendidikan 

Dapat memberikan sumbangan materi tentang strategi koping 

penderita hipertensi 

3. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi 

koping penderita hipertensi, sehingga masyarakat dapat memberikan 

dukungan yang positif  bagi penderita hipertensi. 

4. Bagi tenaga kesehatan 

Dapat memberikan masukan bagi perawat tentang strategi koping 

penderita hipertensi sehingga perawat dapat memberikan konseling dan 

pendidikan kesehatan yang tepat bagi penderita hipertensi 

5. Bagi peneliti lain 

Dapat memberikan acuan penelitian lebih lanjut tentang strategi 

koping penderita hipertensi 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Rusmawati, 2006. Strategi Koping Penderita Diabetes Melitus dalam 

menghadapi Penyakit Diabetes Mellitus Di Kelurahan Sumurboto 
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Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Jenis penelitian adalah penelitian 

kualitatif dengan jumlah responden 4 orang, dengan teknik pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan  Respon 

emosional yang dirasakan responden secara umum adalah adanya perasaan 

takut akan masa depan dari penyakitnya dan bosan karena rutinitas yang  

dilakukan seperti minum obat dan terbatas mengkonsumsi makanan. 

Sumber koping seperti dukungan internal yang paling banyak didapatkan 

dari responden secara umum adalah dari suami dan anak-anak mereka dan 

motivasi responden untuk hidup juga terutama karena anak yang belum 

berkeluarga. Perbedaaan dari penelitian ini adalah pasien diabetus 

mellitus, jumlah responden 4 orang. Persamaan dari dari penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif menggunakan variabel mekanisme koping. 

2. Utami Dewi, 2007. Meneliti tentang Perilaku Koping pada Lansia di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Surakarta. Rancangan penelitian dengan metode 

kualitatif, sampel diambil dengan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku koping lansia 

antara lain: membutuhkan orang lain, putus asa, berserah diri, pasif, 

berpikir positif, pengingkaran dan berharap. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah pada metode penelitian, tehnik pengambilan sampel dan 

rancangan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

menggunakan variabel mekanisme koping. 

 

 




