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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi perhatian 

bagi pemerintah, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 

dinilai masih rendah, hal ini dilihat dari semakin banyaknya angka 

kesakitan di masyarakat.  Salah satu faktor penyebab angka kesakitan di 

masyarakat yaitu akibat gaya hidup, seperti perilaku diet tidak seimbang, 

kurang olahraga, dan mengonsumsi alkohol, sehingga mengakibatkan 

peningkatan kasus penyakit tidak menular.  

Salah satu penyakit tidak menular yang cukup tinggi dan berisiko yaitu 

hipertensi. Data Word Health Organization (WHO) tahun 2015 

menunjukan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, 

artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang 

hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 

akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap 

tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. 

Hasil Riskesdas 2018 menunjukan angka prevalensi hipertensi di 

indonesia pada penduduk usia > 18 tahun, tertinggi adalah Provinsi 

Kalimantan Selatan sebesar 44,13% diikuti oleh Jawa Barat sebesar 

39,6%, Kalimantan Timur sebesar 39,3%. Dan Provinsi Papua dengan 

prevalensi hipertensi terendah sebesar 22,2% diikuti oleh Maluku Utara 

sebesar 24,65% dan Sumatera Barat sebesar 25,16%. Sedangkan angka 

kematian di indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. 

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 

tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). (Badan Litbangkes, 

Kementrian Kesehatan RI, 2019) 
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Di Sukabumi sendiri, dalam data profil dinas kesehatan Kota Sukabumi 

tahun 2018 tercatat bahwa hipertensi merupakan penyakit tertinggi ke 3 di 

kota sukabumi setelah ISPA dan nasoparingitis akut, yaitu sebesar 41.197 

orang terdiagnosa hipertensi. (Dinkes Kota Sukabumi, 2018) 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 

mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Pasien dengan 

hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi 

juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh 

darah. Makin tinggi tekanan darah, makin besar risikonya ( Sylvia A.Price, 

dalam NANDA 2015). 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu 

hipertensi esensial (hipertensi primer) dan hipertensi sekunder. Faktor 

yang berhubungan dengan hipertensi esensial diantaranya genetik, jenis 

kelamin, usia, diet, obesitas, merokok dan mengonsumsi alkohol 

(Ardiansyah, 2012). Sedangkan faktor yang berhubungan dengan 

hipertensi sekunder yaitu vaskuler ginjal, estrogen, gangguan endokrin dan 

kehamilan. 

Tidak ada tanda dan gejala yang spesifik pada hipertensi, namun ada 

beberapa gejala yang lazim yang di alami oleh beberapa penderita 

hipertensi seperti mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak 

nafas, gelisah, mual muntah, epistaksis dan kesadaran menurun. (NANDA, 

2015) 

Hipertensi disebut juga The Silent Killer karena sering tanpa keluhan, 

sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan 

baru diketahui setelah terjadi komplikasi (Siyad, 2011). Kerusakan organ 

target akibat komplikasi hipertensi akan tergantung kepada besarnya 

peningkatan tekanan darah dan lamanya kondisi tekanan darah yang tidak 

terdiagnosis dan tidak diobati. Organ-organ tubuh yang menjadi target 
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antara lain otak, mata, jantung, ginjal dan dapat juga berakibat kepada 

pembuluh darah arteri perifer. 

Salah satu masalah hipertensi yaitu terjadinya komplikasi, hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau informasi masyarakat, 

keluarga atau individu yang sakit tentang cara pengobatan dan pencegahan 

hipertensi. Kurangnya pengetahuan akan mengakibatkan pasien hipertensi 

mengalami kekambuhan sehingga terjadi komplikasi. 

Tatalaksana hipertensi dalam menurunkan tekanan darah dapat dilakukan 

dengan cara pendekatan farmakologi dan nonfarmakologi. Pendekatan 

farmakologi dapat dilakukan dengan memberikan obat antihipertensi 

seperti diuretik, simpatolitik, ACE inhibitor, angiostensin II reseptor 

blockers, dan vasodilatator arteriol yang bekerja langsung. Selain itu, 

pendekatan nonfarmakolgi dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup 

sehat. Untuk menurunkan tekanan darah dapat dilakukan dengan 

menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam, olahraga, tidak 

mengkonsumsi alkohol, berhenti merokok dan manajemen stres 

(Prasetyaningrum, 2014). 

Manajemen stres adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi 

masalah dengan mengendalikan tanggapan atau respon secara 

proporsional, sehingga individu mampu memperbaiki kualitas hidupnya 

(Noya, 2017). Manajemen stres dapat menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, salah satu bentuk manajement stres adalah dengan 

teknik relaksasi nafas dalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Elrita Tawang, (2013) menunjukkan bahwa teknik relaksasi nafas dalam 

dapat menurunkan tekanan darah penderita hipertensi sedang-berat. 

Keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan memilki peran yang sangat 

penting dalam merawat anggota keluarganya, dan di harapkan keluarga 

dapat membantu mendorong anggota keluarganya yang sakit untuk hidup 

lebih sehat lagi. 
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Dari hasil observasi di Kp. Pasir Angin, terdapat beberapa keluarga yang 

anggota keluarganya mempunyai riwayat hipertensi salah satunya keluarga 

Tn.N. Menurut Tn.N di rumah itu ada 3 orang yang menderita hipertensi 

yaitu dirinya, istri dan juga satu orang anaknya. Tn.N mengatakan bahwa 

sudah lama mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Istri Tn.N  juga 

mengatakan bahwa tekanan darahnya suka naik jika dia sedang banyak 

masalah dan banyak pikiran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil kasus 

karya tulis ilmiah dengan judul “Relaksasi Nafas Dalam Untuk 

Mengontrol Tekanan Darah Pada Keluarga Tn.N di Kp. Pasir Angin”. 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Memahami dan mengaplikasikan manajemen stres dengan relaksasi 

nafas dalam pada keluarga Tn.N untuk mengontrol tekanan darah  

1.2.2 Tujuan Khusus : 

a. Memberikan penkes pada keluarga Tn.N dengan hipertensi 

tentang manajemen stres 

b. Mengobservasi tekanan darah sebelum dilakukan manajemen 

stres 

c. Mempraktekan manajemen stres dengan teknik relaksasi nafas 

dalam  

d. Mengobservasi tekanan darah sesudah dilakukan manajemen 

stres 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi  

Penulis langsung mengobservasi kelapangan di Kp. Pasir angin 

pada keluarga Tn.N 

1.3.2 Wawancara  

Penulis langsung berkomunikasi pada keluarga Tn.N dengan cara 

mewawancarai keluarga Tn.N untuk mendapatkan data 
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1.3.3 Pengaplikasian Relaksasi Nafas Dalam  

Pengaplikasian relaksasi nafas dalam juga menjadi bahan untuk 

pengumpulan data bagi penulis. 

1.3.4 Studi Pustaka  

Selain observasi dan wawancara penulis juga memperoleh sumber 

dari kepustakaan melalui buku, jurnal dan internet yang berkaitan 

dengan konsep dan teori hipertensi, serta manajemen stres dengan 

relaksasi nafas dalam. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah  

1.4.1 Bagi Penulis  

Penulis dapat memanfaatkan ilmu yang sudah didapat dan 

mengaplikasikannya secara langsung, penulis juga mendapatkan 

wawasan yang lebih banyak dan luas tentang pengaplikasian 

manajemen stres untuk penderita hipertensi terutama teknik 

relaksasi nafas dalam. 

1.4.2 Bagi Masyarakat  

Masyarakat lebih memahami apa itu hipertensi dan dapat 

mengaplikasikan manajemen stres dengan teknik relaksasi nafas 

dalam untuk mengontrol tekanan darah dan tidak terjadi komplikasi 

hipertensi 

1.4.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Menambah pengetahuan bagi profesi keperawatan serta dapat 

bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu keperawatan untuk 

kedepannya tentang penyakit hipertensi khususnya di masyarakat. 

 


