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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan kelainan pada system kardiovaskular yang 

masih menjadi beban kesehatan di masyarakat global karena prevalensinya 

yang tinggi. Data dari The National Heart and Nutrition Examination Survey 

(NHNES), dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan insiden 

hipertensi pada orang dewasa di Amerika sebesar 29-31%, dan hipertensi di 

kenal sebagai salah satu penyebab utama  kematian di Amerika Serikat 

(Yogiantoro, 2006). 

Di Indonesia sendiri ada beberapa sumber dapat menggambarkan 

prevelensi hipertensi, yaitu Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2004, prevalensi hipertensi di Indonesia pada orang yang berusia di atas 35 

tahun adalah lebih dari 15,6%. Sedangkan untuk prevalensi hipertensi pada 

usia di atas 50 tahun berkisar antara 15%-20% (Depkes, 2010). Suatu 

penelitian di Jawa Timur menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Pulau 

Jawa yang adalah 41,9%, dengan kisaran di masing-masing provinsi yaitu 

36,6% - 47,7%. Prevalensi di perkotaan mencapai 39,9% (37,0% - 45,8%) dan 

di pedesaan 44,1% (36,25 – 51,7%) (Setiawan, 2004). 

Hipertensi itu sendiri memiliki berbagai faktor resiko yang meliputi 

genetic, ras, usia, jenis kelamin, merokok, obesitas, serta stres psikologis dan 
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factor yang menyebabkan kambuhnya hipertensi antara lain pola makan, 

merokok dan stres (Yogiantoro, 2006 & Marliani, 2007). 

Komplikasi yang paling umum dari hipertensi adalah stroke, 

penurunan kognitif, target organ penyakit yang terjadi di jantung (penyakit 

jantung hipertensi), otak (penyakit serebrovaskular), pembuluh darah perifer 

(penyakit pembuluh darah perifer), ginjal (nephro sclerosis) dan mata (retina 

demage) ( Margaret, 2005). 

Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf 

simpatis yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Apabila 

stres menjadi berkepanjangan dapat berakibat tekanan darah menjadi tetap 

tinggi. Hipertensi akan mudah muncul pada orang yang sering stres dan 

mengalami ketegangan pikiran yang berlarut-larut (Sutaryo, 2011). 

Modifikasi pola hidup merupakan langkah pencegahan yang baik agar 

penderita hipertensi tidak mengalami kekambuhan. Kambuh sendiri memiliki 

arti suatu keadaan dimana muncul gejala penyakit yang sama seperti 

sebelumnya dan biasanya justru lebih parah. Stres dapat diatasi dengan cara 

mengubah cara kita bereaksi pada suatu keadaan. Mengurangi stres dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara seperti olahraga secara teratur, dan 

melakukan relaksasi. Lansia memang identik dengan penyakit hipertensi, 

namun ada beberapa terapi untuk dapat mengendalikan hipertensi tersebut 

agar tidak kambuh. Melakukan manajemen stres merupakan bentuk tindakan 

nyata untuk mencegah kekambuhan hipertensi. Manajemen stres sendiri 
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berfungsi untuk membuka pikiran yang positif dan mengurangi tingkat stres 

yang di alami oleh seseorang  (Dorland, 2002 & Prabowo, 2008).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, di dapatkan 

data yang di ambil peneliti dari Panti Werda Dharma Bakti Surakarta, dari 

hasil wawancara dengan Kepala Panti di dapatkan data dari keseluruhan lansia 

yang ada di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta pada bulan Desember 2011 

berjumlah 85 orang, dan hampir sebagian lansia menderita hipertensi dan 

tingkat kekambuhan relatif besar. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara 

dengan 6 lansia penderita hipertensi, mereka mengatakan belum mengerti 

mengenai manajemen stres untuk mengendalikan hipertensi sehingga masih 

banyak lansia yang mengalami kekambuhan, dan 5 diantara mereka 

menyatakan sering mengalami kekambuhan hipertensi rata-rata 3 sampai 4 

kali dalam 6 bulan terakhir.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Manajemen 

Stres terhadap Tingkat Kekambuhan Pada Penderita Hiptensi Di Panti Wreda 

Dharma Bakti Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut ;“ Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan tentang 

manajemen stres terhadap tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di 

Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang manajemen 

stres terhadap tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di Panti 

Wreda Dharma Bakti Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang manajemen stres di Panti 

Wreda Dharma Bakti Surakarta. 

b.  Mengetahui tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di Panti 

Wreda Dharma Bakti Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi 

pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang 

masih sering terjadi di masyarakat khususnya tentang penyakit hipertensi. 

2. Bagi Profesi 

Bagi ilmu keperawatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan serta memperdalam pengetahuan tentang penyakit 

hipertensi yang terjadi di masyarakat dan sebagai masukan bagi profesi 

dalam mengembangkan perencanaan keperawatan yang akan dilakukan 

tentang manajemen stress pada penderita hipertensi. 



5 
 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yaitu menjadi sebuah 

pengalaman yang berharga dan menjadi sebuah kebanggaan dan kepuasan 

tersendiri ketika mampu memberikan suatu hal yang berarti bagi 

perkembangan ilmu keperawatan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Missesa (2007), Manajemen Stres Pada Penderita Hipertensi Di 

Kelurahan Tembalang. Penelitian ini menggunakan tehnik sampling yaitu 

purposive sample. Hasil penelitian adalah pengetahuan penderita 

hipertensi cukup baik, adanya respon fisik dan emosional terhadap 

penyakit hipertensi, sumber dukungan berasal dari keluarga, petugas 

kesehatan dan teman, berbagai manajemen stres seperti koping , relaksasi, 

refreshing, gaya hidup sehat serta keefektifan dalam manjemen. 

2. Gde (2008). Hubungan Kebiasaan Hidup Dan Dukungan Keluarga Lansia 

Dengan Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Rendang Karang Asem Bali. 

Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain kasus 

kontrol. Analisis data dengan uji Chi Square. Pengambilan data dilakukan 

dengan wawancara dengan panduan kuesioner.  

 


