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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah tekanan darah persisten dimana tekanan sistolik diatas 

140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg.Menurut WHO seseorang 

dinyatakan mengidap hipertensi bila tekanan darahnya lebih dari 140/90 

mmHg (Fallis, 2013) 

Menurut WHO 2019, Penderita hipertensi diperkirakan mencapai 1 milyar 

di dunia, dan dua pertiga diantaranya berada di negara berkembang. Angka 

tersebut kian hari kian menghawatirkan yaitu sebanyak 972 juta (26%) orang 

dewasa di dunia menderita hipertensi. Angka ini terus meningkat tajam, dan 

diprediksi pada tahun 2025 sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia 

menderita hipertensi.  

Menurut American Heart Association (AHA), hipertensi adalah penyakit 

yang terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah sistolik > 140  mmHg 

atau tekanan darah diastolik  > 90  mmHg. Sampai saat ini, hipertensi masih 

merupakan tantangan besar di Indonesia. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 

menunjukkan angka prevalensi Hipertensi hasil pengukuran mencapai 34,1% 

meningkat tajam dari 25,8% pada tahun 2013, dengan angka prevalensi 

tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,1% dan terendah di 

provinsi Papua sebesar 22,2%. Provinsi Gorontalo sendiri pada hasil 

Riskesdas 2013 mencapai 29,0% dan pada Riskesdas tahun 2018 menjadi 

31,0% dan berada pada urutan ke 20 dari 34 Provinsi (Kemenkes RI, 2018). 

Jumlah penderita Hipertensi di Indonesia sebanyak 70 juta orang (28%), 

tetapi hanya 24% diantaranya merupakan Hipertensi terkontrol. Prevalensi 

hipertensi pada populasi dewasa di Negara maju sebesar 35% dan di Negara 

berkembang sebesar 40%. Prevalensi hipertensi pada orang dewasa adalah 6-

15%  (Departemen Kesehatan RI, 2019). 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan saat ini 

warganya sangat rentan terserang penyakit hipertensi yang disebabkan oleh 

gaya hidup yang tidak sehat. Jumlah warga yang terserang penyakit hipertensi 

setiap tahunnya meningkat sangat signifikan, menurut Petugas 

Pengelola Penyakit Tidak Menular Dinkes Kabupaten Sukabumi, Asep Taufik 

di Sukabumi, dikutip Antara, Jumat (4/7/2018). Ia mengatakan pada 2014 

yang jumlahnya hanya 13.036 orang di tahun berikutnya atau pada 2015 

melonjak drastis menjadi 31.034 orang. Menurut dia adapun yang menjadi 

penyebab tingginya warga yang terserang penyakit ini salah satunya 

disebabkan oleh tekanan gaya hidup. Warga Kabupaten Sukabumi yang 

konsumtif menjadi penyebab mudahnya terserang penyakit ini ditambah masih 

minimnya angka pendidikan dan ekonomi. 

Hasil Riskesdas 2013 prevalensi hipertensi secara nasional (25,8%), jika 

dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007 (31,7/1000) dimana menunjukkan 

adanya penurunan angka prevalensi, namun hal ini tetap perlu di waspadai. 

Jumlah penduduk berisiko (>18 th) yang dilakukan pengukuran tekanan darah 

pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.292.052 atau 20,16%. Dari hasil 

pengukuran tekanan darah, sebanyak 611.358 orang atau 11,55% dinyatakan 

hipertensi/ tekanan darah tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, presentase 

hipertensi pada perempuan sebesar 11,85%, lebih tinggi dibandingkan pada 

laki-laki yaitu 11,16%. Hipertensi menyebabkan 8 juta penduduk di seluruh 

dunia meninggal setiap tahunnya, hampir 1,5 juta penduduk diantaranya 

terdapat di kawasan Asia tenggara. 

Hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Bahwa ada sejumlah 

faktor risiko yang terbukti berhubungan dengan hipertensi yaitu riwayat 

keluarga, gender, kebiasaan merokok, aktifitas fisik, serta pengetahuan yang 

kurang (Heriziana 2017). Hipertensi seringkali tidak menimbulkan adanya 

suatu gejala tertentu pada penderitanya, sehingga banyak dari penderita 

hipertensi baru sadar terkena penyakit tersebut ketika telah menimbulkan 

berbagai gangguan organ seperti gangguan fungsi jantung atau stroke. Tidak 

sedikit kasus hipertensi ditemukan secara tidak sengaja ketika dilakukan suatu 

pemeriksaan kesehatan rutin. Hipertensi umumnya dijuluki dengan “The 
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SilentKiller”. Ketiadaan gejala yang muncul tersebut membuat hipertensi baru 

terdeteksi setelah lama diderita. Penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti, 

Usnizar, & Irwan (2014). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering menimbulkan 

gangguan seperti rasa nyeri atau pusing, sehingga seseorang dengan penyakit 

hipertensi cenderung akan terbangun pada pagi hari akibat rasa 

ketidaknyamanan atau rasa pusing tersebut. Ketidak nyamanan inilah yang 

kemudian menyebabkan kurangnya jumlah waktu tidur dan menimbulkan 

kualitas tidur yang buruk dan dapat berakibat pada naiknya tekanan darah. Liu 

et al (2016) menyatakan bahwa gangguan tidur lebih banyak dialami oleh 

penderita hipertensi dibandingkan seseorang dengan tekanan darah normal. 

Gangguan kualitas tidur memiliki berbagai dampak buruk yang dapat terjadi 

dalam jangka waktu yang singkat maupun panjang. (Chen & Hu 2015) 

mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan kualitas tidur 

cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi. Kualitas tidur yang buruk 

dalam jangka panjang dapat meningkatkan indeks masa tubuh dan depresi 

pada orang dewasa (Shittu et al., 2014). 

Penanganan gangguan tidur dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara 

farmakologi dan non farmakologi. Penanganan secara farmakologi dapat 

dilakukan dengan mengkonsumsi obat penurun hipertensi dan analgesic. 

Beberapa terapi non farmokologis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas tidur yaitu dengan menggunakan relaksasi, sugesti, imajinasi, 

aromaterapi, terapi music, akupresure, dan terapi tertawa. Salah satu bentuk 

teknik relaksasi adalah terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom 

Technique), Terapi ini merupakan suatu teknik penggabungan dari sistem 

energi tubuh (energy medicine) dan terapi spiritualitas dengan menggunakan 

metode tapping (ketukan) beberapa titik tertentu pada tubuh. Keunggulan 

terapi spiritual Emotional Freedom Technique diantaranya yaitu tidak 

menimbulkan efek samping,lebih murah,lebih mudah,lebih aman, lebih cepat 

dan lebih sederhana, karena SEFT hanya menggunakan unsur spiritual dan 

tapping Dilihat dari segi medis, tapping yang dilakukan juga tidak berbahaya 

sehingga terapi SEFT dapat dilakukan oleh siapapun (Zainuddin,2014).  



4 
 

 
 

Alasan penulis mengambil penelitian gangguan kualitas tidur ini 

berdasarkan kepada data kuantitatif beberapa masyarakat yang memiliki 

gangguan kualitas tidur di Desa Nagrak serta berdasarkan wawancara kepada 

3 responden mengatakan mengalami gangguan tidur. Kemudian penulis 

memilih Ny.R karna lebih sering mengalami gangguan kualitas tidur 

dibanding dengan 2 responden lainnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Aplikasi Terapi Spiritual Emotional Freedom 

Technique Pada Ny.R dengan masalah Hipertensi Dengan Gangguan Kualitas 

Tidur Di Desa Nagrak Kab.Sukabumi’’  

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum 

Klien mampu mengaplikasikan terapi spiritual emotional freedom 

technique pada pasien hipertensi dengan gangguan kualitas tidur di 

Desa Nagrak 

1.2.2 Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui gangguan kualitas tidur sebelum melakukan 

aplikasi terapi spiritual emotional freedom technique  

b. Untuk mengetahui gangguan kualitas tidur setelah melakukan 

aplikasi terapi spiritual emotional freedom technique  

 

1.3 Pengumpuan Data 

1.3.1 Observasi 

Peneliti melakukan penelitian langsung turun ke lapangan dengan cara 

mengobservasi kegiatan yang dilakukan serta mengamati 

perkembangan dari terapi yang diberikan 

1.3.2 Wawancara 

Penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada klien dengan 

masalah yang dialami oleh klien  

1.3.3 Studi Dokumentasi  

Dalam kegiatan penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data 

dari berbagai sumber 

1.3.4 Pengaplikasian Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique 
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Terapi ini dilakukan dengan cara spiritualitas dengan menggunakan 

metode tapping (ketukan) beberapa titik tertentu pada tubuh yang 

berusaha merangsang titik-titik kunci pada sepanjang 18 jalur energi 

(titik energi merdian) tubuh. Terapi SEFT dapat dilakukan sebanyak 3 

kali dalam seminggu selama 15-25 menit dalam setiap kali terapi, 

terapi ini diberikan selama 1 minggu  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan 

dalam ilmu keperawatan khususnya tentang ilmu keperawatan 

Medikal Bedah yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan kualitas 

tidur pada penderita hipertensi 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih bagi peneliti terkait terapi spiritual emotional 

freedom technique dengan gangguan kualitas tidur pada 

penderita hipertensi. 

1.4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi 

untuk peneliti selanjutnya dan bagi institusi pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

1.4.2.3 Bagi Pasien/Keluarga 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien dan 

keluarga untuk lebih mengetahui bagaimana cara 

mengaplikasikan terapi spiritual emotional freedom technique 

pada pasien hipertensi dengan gangguan kualitas tidur.  


