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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini masalah kesejahteraan kesehatan di Indonesia 

dihadapkan pada situasi beban ganda, dimana pada satu sisi penyakit menular 

masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat, karena masih banyak 

kasus yang belum terselesaikan. Disisi lain juga telah terjadi peningkatan 

jumlah kasus penyakit tidak menular (PTM), yang merupakan akibat dari 

penyakit-penyakit degeneratif. Selain itu, kecenderungan ini juga dipacu oleh 

berubahnya gaya hidup masyarakat yang tidak sehat seperti akibat dari 

urbanisasi, moderenisasi, dan globalisasi. Salah satu penyakit tidak menular 

yang diakibatkan oleh gaya hidup adalah hipertensi (Depkes R.I, 2006). 

Saat ini hipertensi merupakan salah satu faktor terbesar ketiga yang 

menyebabkan angka kematian dini, hipertensi berakibat terjadinya gagal 

jantung kongestif serta penyakit cerebrovascular. Adapun gejala-gejalanya 

antara lain pusing, sakit kepala, lemas, mual, muntah, keluar darah dari 

hidung secara tiba-tiba, dan kesadaran menurun. Penyakit ini dipengaruhi 

oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang. Kebanyakan kasus hipertensi 

terdeteksi pada saat pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu, 

sehingga sering penyakit ini disebut dengan penyakit “silent killer”, tanpa 

disadari penderita mengalami komplikasi pada organ-organ vital seperti 

jantung, otak maupun ginjal  (Ditjen Binfar dan Alkes, 2006). 

 

../Depkes%202006.pdf
../PH%20care%20hipertensi.pdf


2 

 

 
 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mmHg. 

Secara umum hipertensi dapat merusak pembuluh darah dan organ lainya, 

serta meningkatkan mortalitas. Hipertensi juga sering diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan 

diastolik lebih dari 80 mmHg. Jika penyebab dari hipertensi dapat diketahui 

maka hipertensi dikatakan bersifat sekunder, jika tidak diketahui 

penyebabnya maka disebut dengan hipertensi primer atau esensial 

(O'Callaghan, 2009). 

Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. 

Prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun di Indonesia yang didapat 

melalui wawancara langsung pernah didiagnosa tenaga kesehatan atau sedang 

minum obat  hipertensi sendiri sebesar 9,5%. Sedangkan prevalensi hipertensi 

yang didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4%. 

Maka terdapat 0,1% penduduk yang minum obat sendiri, meskipun tidak 

pernah didiagnosa oleh tenaga kesehatan (nakes). Prevalensi hipertensi di 

Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada usia lebih dari 18 tahun sebesar 

25,8%. Dan cakupan tenaga kesehatan hanya 36,8%, sebagian besar (63,2%) 

kasus hipertensi dimasyarakat tidak terdiagnosis. Adapun jumlah angka 

hipertensi tertinggi di Indonesia yaitu di Bangka Belitung (30,9%). Diikuti 

Kalimantan Selatan (30,8%) dan Kalimantan Timur (29,6%). Sedangkan 

untuk wilayah Jawa Tengah terdapat (26,4%) pasien yang mengalami 

hipertensi melalui pengukuran tekanan darah pada usia lebih dari 18 tahun. 

Jumlah tersebut tergolong cukup besar untuk angaka kejadian hipertensi. 

Ironisnya prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan 
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pengukuran terlihat semakin meningkat dengan bertambahnya umur  

(Riskesdas, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2008, data 

peningkatan tekanan darah diseluruh dunia diperkirakan mencapai 7,5 juta 

kematian. Sekitar 12,8% dari total keseluruhan kematian yang terjadi, 

peningkatan tekanan darah menjadi penyebabnya. Dari Disability-Adjusted 

Life Year (DALY) atau dampak keseluruhan suatu penyakit yang terjadi pada 

suatu populasi, terdapat sekitar 3,7% pasien hipertensi. Peningkatan tekanan 

darah merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung koroner dan 

iskemik serta stroke hemoragik.  

Untuk setiap kenaikan tekanan darah 20/10 mmHg mulai dari 115/75 

mmHg, memiliki risiko terjadinya penyakit kardiovaskular sebanyak dua kali 

lipat pada beberapa kelompok usia. Komplikasi hipertensi selain penyakit 

jantung koroner dan stroke, juga dapat mengakibatkan gagal jantung, 

penyakit pembuluh darah perifer, ganguan ginjal, perdarahan retina dan 

gangguan pengelihatan. Secara global, prevalensi keseluruhan peningkatan 

tekanan darah pada orang dewasa dengan usia >25 tahun sekitar 40% pada 

tahun 2008. Proporsi penduduk dunia dengan tekanan darah tinggi, atau 

hipertensi yang tidak terkontrol terjadi antara tahun 1980 dan 2008. Namun, 

karena pertumbuhan penduduk dan penuaan, jumlah penderita hipertensi yang 

tidak terkontrol meningkat dari 600 juta pada tahun 1980 menjadi hampir 1 

miliar pada tahun 2008. Oleh karena itu akan terjadi peningkatan jumlah 

pasien yang datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan 
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pengobatan hipertensi dan penanganan nyeri kepala yang diakibatkan oleh 

hipertensi  (WHO, 2008). 

Nyeri kepala atau sakit kepala merupakan gejala penting dari berbagai 

kelainan tubuh organik maupun fungsional. Nyeri kepala diartikan sebagai 

sensasi tidak menyenangkan yang melibatkan emosi dengan atau tanpa 

kerusakan jaringan sebagai gejala penting dari suatu kelainan organ ataupun 

penyakit. Beberapa nyeri kepala disebabkan oleh stimulus nyeri yang berasal 

dari intrakranial atau exstrakranial  (Hall, 2012). 

Nyeri kepala merupakan gejala penting dari berbagai kelainan tubuh, 

organik maupun fungsional. Nyeri kepala dapat menyertai beberapa penyakit 

umum atau merupakan gejala penting dari suatu kelainan organ atau sebagian 

akibat frustasi, benci dan rasa tidak puas pada diri pasien sehingga merupakan 

gejala yang tidak berhubungan dengan penyakit organik yang diketahui  

(Ballenger, 2010). 

Berbagai cara dilakukan oleh para pakar dan praktisi kesehatan dalam 

upaya mengatasi nyeri agar pasien merasa aman dan nyaman, para pakar dan 

praktisi kesehatan mengemukakan macam-macam terapi yaitu: terapi 

farmakologi dan terapi non-farmakologi. Salah satu metode pengobatan 

pengurangan rasa nyeri kepala dengan cara non-farmakologi yaitu dengan 

metode relaksasi napas dalam. Klasifikasi metode relaksasi napas dalam  

dibagi menjadi dua macam yaitu teknik relaksasi progresif aktif dan teknik 

relaksasi progresif pasif. Teknik relaksasi progresif pasif melibatkan 

penggunaan pernafasan perut yang dalam dan pelan ketika otot mengalami 

relaksasi dengan keteganggan sesuai urutan yang diperintahkan. Teknik 
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relaksasi yang efektif dapat menurunkan denyut jantung, tekanan darah, 

mengurangi tension headache, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan 

kesejahteraan dan mengurangi tekanan gejala pada individu yang mengalami 

berbagai situasi (Potter & Perry, 2010). 

Seperti yang dijelaskan dalam buku Potter & Perry tahun 2010 di atas, 

bahwa terapi relaksasi napas dalam progresif pasif memiliki manfaat yang 

sangat banyak dan positif bagi kesehatan, salah satunya yaitu menurunkan 

nyeri kepala karena hipertensi. Adapun penelitian terdahulu tentang relaksasi 

napas dalam terkait dengan hipertensi yang pernah dilakukan sebelumnya 

yaitu oleh Sulistyarini (2013) dengan judul “Terapi Relaksasi Untuk 

Menurunkan Tekanan Darah dan Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita 

Hipertensi”. Penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa relaksasi dapat 

menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik pada penderita 

hipertensi. Dengan cara melakukan teknik relaksasi dalam 3 kali pertemuan 

dalam waktu yang berbeda. Penelitian lain untuk mengurangi intensitas nyeri 

yaitu oleh Stania (2014) dengan judul “Pengaruh Teknik Relaksasi Napas 

Dalam dan Teknik Distraksi Terhadap Perubahan Intensitas Nyeri Pada 

Pasien Post Operasi”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

bermakna dari teknik relaksasi napas dalam terhadap perubahan intensitas 

nyeri pada pasien post operasi. 

Dari berbagai data dan laporan penelitian terdahulu di atas, peneliti 

melihat bahwa tingginya angka kejadian di dunia dan di indonesia penyakit 

tidak menular ini termasuk cukup tinggi dan berbahaya karena selain dapat 

merusak organ tubuh seperti jantung, gagal ginjal, stroke dan nyeri kepala. 
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Hipertensi juga dapat menyebabkan kematian, dimana seperempat dari 

masyarakat indonesia mengalami penyakit hipertesi. Data dari Dinas 

Kesehatan Sukoharjo (DKS) pada tahun 2014 menunjukan angka kejadian 

sebesar 19.808 kasus hipertensi. Dari total keseluruhan puskesmas yang 

masuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Sukoharjo, Puskesmas Baki 

merupakan salah satu Puskesmas yang memiliki pasien hipertensi yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 917 kasus pada tahun 2014. Dan dari angka kejadian 

pasien hipertensi yang cukup tinggi tersebut peneliti melakukan studi 

pendahuluan ke Puskesmas Baki Sukoharjo guna mendapatkan gambaran 

umum pasien nyeri kepala karena hipertensi. Adapun hasil dari studi 

pendahuluan peneliti melalui wawancara langsung terhadap beberapa pasien 

hipertensi di Puskesmas Baki, peneliti mendapatkan 3 dari 5 pasien hipertensi 

yang dilakukan wawancara mengalami nyeri kepala dengan intensitas sedang, 

dengan karakter nyeri seperti kepala terasa berat, tertekan di daerah kepala 

hingga seperti ditusuk-tusuk jarum. Jika nyeri kepala itu timbul pasien merasa 

sangat tergangu dan biasanya dapat menggangu aktivitas sehari-harinya, 

misalnya ketika pasien ingin beribadah (Sholat) pasien merasa kurang 

khusyuk. Oleh karena itu peneliti menawarkan kepada pasien yang 

mengalami nyeri kepala tentang perlukah tambahan latihan terapi 

keperawatan non-farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam untuk 

mengurangi nyeri, harapanya jika pasien mengalami nyeri kepala pasien 

dapat mengontrol nyerinya dengan cara melakukan teknik relaksasi napas 

dalam secara mandiri di rumah. Dan beberapa pasien yang sudah dilakukan 

wawancara sangat antusias untuk mendapatkan latihan terapi non-
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farmakologi tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Efektifitas Relaksasi Napas Dalam Pada Pasien Hipertensi Dengan 

Gejala Nyeri Kepala di Puskesmas Baki Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin 

mengetahui apakah ada pengaruh antara relaksasi napas dalam pada pasien 

hipertensi dengan gejala nyeri kepala di Puskesmas Baki Sukoharjo?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi efektifitas terapi teknik relaksasi napas dalam 

terhadap penurunan intensitas nyeri kepala pada pasien hipertensi di 

Puskemas Baki Sukoharjo.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi skala nyeri kepala sebelum dilakukan teknik 

relaksasi napas dalam pada pasien penderita  hipertensi. 

b. Mengidentfikasi skala nyeri kepala sesudah dilakukan teknik 

relaksasi napas dalam pada pasien penderita hipertensi. 

c. Menganalisis pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap 

efektifitas penenurunan intensitas nyeri kepala pada pasien penderita 

hipertensi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas teknik relaksasi napas 

dalam terhadap penurunan intensitas nyeri kepala pada penderita 

hipertensi di Puskesmas Baki Sukoharjo, serta menjadi pengalaman 

berharga bagi peneliti dalam menangani pasien nyeri kepala karena 

hipertensi. 

2. Bagi layanan kesehatan 

Menambah wawasan atau informasi bagi perawat yang ada di 

puskesmas untuk mengetahui tingkat keefektifanya tentang 

pengurangan nyeri kepala dengan metode relaksasi napas dalam 

terhadap penurunan intensitas nyeri, sekaligus dapat melakukanya 

sebagai intervensi pengurangan nyeri non farmakologi bagi pasien. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Untuk bahan bacaan dan tambahan informasi tentang terapi 

relaksasi terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien hipertensi. 

Serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti dari institusi pendidikan 

kesehatan apabila ingin melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan terapi relaksasi napas dalam. 

4. Bagi pasien  

Sebagai terapi non farmakologi apabila nyeri kepala muncul 

pada saat dirumah untuk menurunkan nyeri kepala yang dirasakan. 
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E. Keasliaan Penelitian  

Berdasarkan studi literature penelitian tentang “Efektifitas 

Relaksasi Napas Dalam Pada Pasien Hipertensi Dengan Gejala Nyeri 

Kepala” belum pernah dilakukan. Namun, beberapa penelitian serupa 

antara lain:  

1. Priliana (2014) meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Teknik 

Relaksasi Napas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post 

Op Fraktur Femur RSPAU DR. S. Harjo Lukito Yogyakarta”.  Metode 

penelitian yang digunakan Eksperimental dengan pendekatan 

purpusive sampling dan desain paired t-test. Hasil Penelitian 

kelompok intervensi rerata skala nyeri mengalami penurunan sesudah 

dilakukan pemberian napas dalam lebih banyak dibandingkan 

kelompok kontrol yaitu pada kelompok perlakuan penurunan nyeri 

sebanyak 3,0 point, 95% CI = (-3.51- 2.48) t = -12.5 hal ini berbeda 

dengan kelompok control penurunan nyeri sebanyak -0.2 point, 95% 

CI = (-0,79-0.39) t = -0.7 p = 0.48. Nilai p < 0,05. Hal ini menujukan 

penurunan nyeri secara bermakna atau signifikan antara sebelum dan 

sesudah intervensi. 

2. Patasik (2013) meneliti tentang "Efektifitas Teknik Relaksasi Napas 

Dalam dan Guided Imagery Terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien 

Post Operasi Sectio Caesare”. Metodelogi penelitian yang digunakan 

adalah penelitian analitik dengan metode penelitian quasi eksperimen. 

Desain penelitian adalah satu kelompok pre-post tes tanpa kelompok 

kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik relaksasi nafas 

dalam dan guided imagery terbukti efektif dalam menurunkan 
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intensitas nyeri pada pasien post operasi sectio caesarea. Dengan nilai 

(p=0,000; α 0,05) yang berarti hipotesis diterima. Kesimpulan, teknik 

relaksasi napas dalam dan guided imagery mampu menurunkan 

intensitas nyeri pada pasien post operasi sectio caesarea di Irina. 

3. Dewi (2009) meneliti tentang “Pengaruh Teknik Relaksasi Napas 

Dalam Terhadap Penurunan Persepsi Nyeri pada Lansia Dengan Atritis 

Rematoid”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiaan uji 

statistik nonparametrik Wilcoxon Signed Ranks Test dengan derajat 

kemaknaan α < 0,052, P < 0,05 Setelah dilakukan penghitungan dapat 

diketahui terdapat pengaruh pemberian teknik relaksasi napas dalam 

terhadap penurunan persepsi nyeri pada lansia dengan artritis rematoid 

dimana Z hitung (2,825) > Z tabel (0,005) < α (0,05). Jadi HO ditolak 

berarti ada pengaruh antara teknik relaksasi napas dalam terhadap 

penurunan persepsi nyeri pada lansia dengan atritis remautoid . 

 


