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ABSTRACT 

Physical and psychological setbacks in the elderly can give problems causing the elderly to become stressed. Stress 

can be overcome with laughter therapy because it can provide a stimulus to the brain to suppress the secretion of 

epinephrine and cortisol and encourages the release of hormones endorphine. The purpose of this study is to 

determine the effect of laughter therapy to decrease stress levels.The research design used a one-group pre-post test 

design, the population in this study there were 18 respondents with purposive sampling. Samples taken as many as 

17 respondents. Independent variable was laughter therapy and the dependent variable was the level of stress 

elderly. The data of this study were taken by using observation and structured interviews.From the statistical test 

Wilcoxon signed rank test showed sig (2-tailed) p = 0.000, mean p <0.05 then Ho was rejected Hi acceptable means 

there influence laughter therapy to decrease the level of stress in the elderly.Laughter therapy is needed in a decrease 

in stress levels. Laughter therapy in addition to lower stress levels can also cause feelings of calm and comfortable 

for suppressing the secretion of the hormone epinephrine, cortisol and encourages the release of endorphine. 
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ABSTRAK 

Kemunduran fisik dan psikologis pada lanjut usia dapat memberikan masalah sehingga menyebabkan lanjut 

usia menjadi stres. Stres dapat diatasi dengan terapi tertawa karena dapat memberikan stimulus pada otak untuk 

menekan sekresi epinephrin dan kortisol  dan mendorong pelepasan hormon endorphine. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan tingkat stres. Desain penelitian ini menggunakan 

one-group pre-post test design, populasi dalam penelitian ini ada 18 responden dengan purposive sampling. Sampel 

yang diambil sebanyak 17 responden. Variabel independennya adalah terapi tertawa dan variabel dependennya 

adalah tingkat stres lanjut usia. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan observasi dan wawancara 

terstruktur.Dari hasil uji statistik Wilcoxon signed Rank Test didapatkan hasil nilai sig (2-tailed) p = 0.000, berarti p 

< 0.05 maka Ho ditolak Hi  diterima artinya ada pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan tingkat stres pada lanjut 

usia.Pemberian terapi tertawa sangat dibutuhkan dalam penurunan tingkat stres. Terapi tertawa selain untuk 

menurunkan tingkat stres juga dapat menimbulkan perasaan tenang dan nyaman karena menekan sekresi hormon 

epinephrine, kortisol dan mendorong pelepasan endorphine. 

 

Kata kunci : Terapi tertawa, tingkat stres, lanjut usia 

 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Hasil dari pembangunan kesehatan di 

Indonesia adalah meningkatnya angka harapan hidup 

(life expectancy). Dilihat dari sisi ini pembangunan 

kesehatan di Indonesia telah meningkat secara 

bermakna. Namun, di sisi lain dengan meningkatnya 

angka harapan hidup ini membawa beban bagi 

masyarakat, karena populasi penduduk lanjut usia 

(lansia) meningkat (Nugroho, 2004). Menurut UU 

No. 13 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang 

kesejahteraan lanjut usia menyatakan bahwa lanjut 

usia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 

tahun keatas. Banyak orang takut memasuki usia 

lanjut, karena asumsi mereka lansia itu adalah tidak 

berguna, lemah, tidak punya semangat hidup, pelupa, 

tidak diperhatikan oleh keluarga atau masyarakat, 

menjadi beban bagi orang lain, dan sebagainya. Pada 

kenyataannya, lanjut usia mengalami berbagai 

perubahan, secara fisik maupun mental. Akan tetapi 

perubahan-perubahan tersebut dapat diantisipasi 

sehingga tidak datang lebih dini. Proses penuaan 

pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada 

sikap dan kemauan seseorang dalam mengendalikan 

atau menerima proses penuaan itu (Wirakusuma, 

2008). Kemunduran fisik dan psikologis pada lanjut 

usia dapat memberikan masalah pada lanjut usia 

tersebut dan orang disekitarnya. Walaupun demikian 

menua tidak dianggap suatu penyakit tetapi 

merupakan suatu proses berkurangnya daya tahan 

tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam 

maupun dari luar tubuh (Nugroho, 2004). Hal ini bisa 

menyebabkan lanjut usia menjadi stres. Stres adalah 

respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang 

memicu stres (stressor), yang mengancam dan 

mengganggu seseorang untuk menanganinya. Sumber 

stres dibagi menjadi tiga yaitu stres yang bersumber 

dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan 

lingkungan (Hidayat, 2004). Stres ini dapat diatasi 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan terapi 

tertawa. Terapi tertawa adalah suatu kegiatan yang 

akan melibatkan otot wajah dan organ dalam tubuh 

seperti jantung, paru-paru, melibatkan dada, 

diafragma dan perut, gerakan tersebut akan 

memberikan stimulus pada otak untuk menekan 

sekresi ephineprin dan kortisol dan mendorong 

pelepasan hormone endorphin yang menyebabkan 

timbulnya perasaan tenang dan nyaman (Kataria, 

2010). Berdasarkan studi pendahuluan di Panti 

Wreda Lamongan didapatkan 55 Lanjut Usia. Dan 

dipanti tersebut sudah pernah dilakukan terapi yaitu 

terapi okupasi dengan training keterampilan dan 

terapi tertawa, namun untuk terapi tertawa belum 

optimal karena tidak dijadikan sebagai rutinitas 

sehingga pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan 

tingkat stres pada lanjut usia sampai saat ini masih 

belum dapat dijelaskan. 

Di Indonesia sendiri jumlah penduduk lansia 

meningkat setiap tahun nya, hal  ini sesuai dengan 

survey yang dilakukan oleh United States Bureau of 

Census 1993,  populasi  usia  lanjut  di  Indonesia  

diproyeksikan  pada  tahun  1990  –  2023  akan  naik 

414 %, suatu angka tertinggi di seluruh dunia dan 

pada tahun 2020, Indonesia akan menempati  urutan 

keempat  jumlah  usia  lanjut  paling banyak  sesudah  

Cina,  India, dan Amerika. Fenomena ini akan 

berdampak pada semakin tingginya masalah yang 

akan dihadapi baik secara biologis, psikologis dan 

sosiokultural (Harry, 2012). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Nugraheni (2005) terapi tertawa dapat 

menurunkan tingkat depresi pada lanjut usia dengan 

rata-rata  gejala  depresi  sebelum  terapi  tertawa  

adalah  28.27 dengan  standar deviasi 3.863 dan rata-

rata gejala  depresi  sesudah  terapi  tertawa 24.50 

dengan standar deviasi 3.901. Berdasarkan data dari 

Panti Wreda Lamongan jumlah lanjut usia per 

oktober 2014 adalah 55 orang. Di Panti Wreda 

Lamongan , didapatkan lanjut usia yang mengalami 

stres adalah 18 orang yaitu stres ringan 11 orang 

(61,1%), stres sedang 6 orang (33,3%), dan stres 

berat adalah 1 orang (5,6%). 

Menurut Mubarok et al (2006) lanjut usia 

mengalami perubahan-perubahan yang menuntut 

dirinya untuk menyesuaikan diri secara terus-

menerus. Apabila proses penyesuaian diri dengan 

lingkungan kurang berhasil maka timbulah berbagai 

masalah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada 

lansia diantaranya perubahan kondisi fisik, perubahan 

kondisi mental, perubahan psikososial, perubahan 

kognitif dan perubahan spiritual. Perubahan-

perubahan tersebut menurut Hawari (2007) secara 

langsung atau tidak langsung dapat merupakan 

penyebab lansia mengalami stres. Seseorang yang 

mengalami stres dapat dilihat dari perubahan-

perubahan yang terjadi pada kondisi fisiknya. 

Keluhan yang sering dirasakan pada orang yang 

mengalami stres adalah pemarah, pemurung, cemas, 

sedih, pesimis, menangis atau suasana hati sering 

berubah-ubah, harga diri menurun atau merasa tidak 

aman, mudah tersinggung, mudah menyerah pada 

orang dan mempunyai sikap bermusuhan, mimpi 

buruk, serta mengalami gangguan konsentrasi dan 

daya ingat (Hawari, 2007). Bila tidak diatasi dengan 

tepat, permasalahan yang harus dihadapi oleh lanjut 



usia akan menimbulkan akibat gangguan sistem, 

timbulnya penyakit dan manifestasi klinik, serta 

menurunya ADL (Activities of Daily Living) 

(Hardywinoto dan Setiabudhi, 2005). Tertawa 1 

menit ternyata sebanding dengan bersepeda selama 

15 menit. Hal ini membuat tekanan darah meningkat, 

O2 didalam sel dan jaringan juga meningkat sehingga 

bisa merelaksasi otot-otot dan aliran darah keseluruh 

tubuh, dan dapat menurunkan hormon epineprine dan 

kortisol sehingga meningkatkan hormon endorpine. 

Tertawa juga melatih otot dada, pernafasan, wajah, 

kaki, dan punggung. Selain fisik, tertawa juga 

berpengaruh terhadap kesehatan mental. Tertawa 

terbukti memperbaiki suasana hati dalam konteks 

sosial (Mangoenprasodjo & Hidayati, 2005).  

Diharapkan dengan memberikan terapi 

tertawa dapat membantu membentuk pola pikir 

positif sehingga seseorang akan berpikir dengan cara 

yang lebih postif.  Tertawa merupakan cara yang 

paling baik dan paling ekonomis dalam melawan 

stres. Tertawa akan merilekskan otot-otot yang 

tegang. Tertawa juga melebarkan pembuluh darah 

sehingga memperlancar aliran darah ke seluruh 

tubuh. Selain itu, tertawa juga berperan dalam 

menurunkan kadar hormon stres epineprine dan 

kortisol (Tarigan, 2009). Berdasarkan fenomena 

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan 

tingkat stres pada lanjut usia. Diharapkan petugas 

kesehatan lebih optimal memberikan terapi tertawa 

pada lansia terutama lansia yang mengalami stres. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh terapi tertawa 

terhadap penurunan tingkat stres pada lanjut usia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjelaskan pengaruh terapi tertawa 

terhadap stres pada lanjut usia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Untuk meningkatkan khasanah ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang gerontik. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi sarana belajar dalam rangka 

menambah pengetahuan, wawasan serta 

pengalaman dan juga sebagai salah satu 

bentukkepedulian terhadap masalah 

kesehatan yang terjadi, khususnya mengenai 

pengaruh terapi tertawa terhadap stres pada 

lanjut usia. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian inidapat 

digunakan sebagai masukan dalam 

pengembangan kurikulum keperawatan 

gerontik pada lanjut usia. 

3. Bagi Lanjut Usia 

Sebagai media pada lanjut usia agar dapat 

mengurangi stres yang sedang dihadapi. 

 4. Instansi Panti 

Dapat memberikan intervensi dan lebih 

optimal lagi dalam menurunkan tingkat stres 

pada lanjut usia. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Terapi tertawa adalah suatu kegiatan yang akan 

melibatkan otot wajah dan organ dalam tubuh seperti 

jantung, paru-paru, melibatkan dada, diafragma dan 

perut, gerakan tersebut akan memberikan 

memberikan stimulus pada otak untuk menekan 

sekresi ephineprin dan kortisol dan mendorong 

pelepasan hormone endorphin yang menyebabkan 

timbulnya perasaan tenang dan nyaman (Kataria, 

2010).  

Brunner (2002) mengatakan stres adalah suatu 

keadaan yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan 

yang diterima sebagai suatu hal yang mengancam, 

menantang serta merusak keseimbangan seseorang.  

Lanjut Usia adalah sesuatu yang harus diterima 

sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. 

Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan 

yang berakhir dengan kematian (Hutapea, 2005).  

 

III. METODE DAN ANALISA 

 
Penelitian ini menggunakan metode Pre 

Eksperimental dengan rancangan One Group Pre 

test-Post test design (Nursalam, 2008), yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi tertawa 

terhadap penurunan tingkat stres pada lanjut usia di 

Panti Wredha Lamongan. Populasi adalah setiap 

subjek misalnya (manusia, pasien) yang telah 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 

2008). Populasi dalam penelitian ini adalah yang 

mengalami stres di Panti Wredha Lamongan 

sebanyak 18 Orang. Sampel adalah bagian populasi 
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terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek 

penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008). Alat 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

observasi dan wawancara terstruktur. Instrumen yang 

digunakan untuk alat ukur stres pada lanjut usia 

sebelum dan sesudah dilakukan terapi tertawa, 

menggunakan observasi dan wawancara terstruktur 

tertutup menurut skala Holmes dan Rahe dengan 36 

pertanyaan dan responden hanya memberi tanda 

centang (√) dan menggunakan SAK. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Stres pada lanjut usia sebelum dilakukan 

terapi tertawa. 

Tabel 5.1 Distribusi tingkat stres pada lanjut usia 

sebelum dilakukan terapi tertawa di 

Panti Tresna Wreda Lamongan pada 

bulan Februari 2015. 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 

sebelum diberi terapi tertawa didapatkan hasil 

sebagian besar mengalami stres ringan (58,8%), dan 

sebagian kecil mengalami stres berat (5,9%). 

Tingkat Stres pada lanjut usia sesudah dilakukan 

terapi tertawa. 

Tabel 5.2  Distribusi tingkat stress pada lanjut usia 

sesudah dilakukan terapi tertawa di 

Panti Tresna Wreda Lamongan pada 

bulan Februari 2015. 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setelah 

diberikan terapi tertawa didapatkan sebagian besar 

tidak ada stres (52,9%), dan sebagian kecil stres 

sedang (11,8%). 

Pengaruh terapi tertawa terhadap penurunan 

tingkat stres pada lanjut usia. 

Tabel 5.3  Pengaruh terapi tertawa terhadap 

penurunan tingkat stres pada lanjut usia 

di Panti Tresna Wreda Lamongan bulan 

Februari 2015. 

 

Kategori Tingkat stress 

Sebelum terapi Sesudah 

terapi 

X XI = 214.5294 X2 = 

141.2941 

SD 46.43156 41.44690 

Wilcoxon test nilai sig (2-tailed) = 0.000 

 

Dari tabel 5.3 dapat diketahui nilai rerata 

sebelum diberikan terapi tertawa adalah X1 = 

214.5294 artinya lanjut usia banyak yang mengalami 

stres sedang dan nilai standar deviasinya 46.43156. 

Sedangkan rerata setelah diberikan perlakuan terapi 

tertawa adalah X2 = 141.2941 artinya lanjut usia 

tidak mengalami stres dan nilai standar deviasinya 

41.44690. Hasil uji statistik menunjukkan nilai sig (2- 

tailed) adalah p = 0.000, berarti p< 0.05 maka HO 

ditolak dan H1 diterima artinya ada pengaruh terapi 

tertawa terhadap penurunan tingkat stres pada lanjut 

usia. 

Menunjukkan perbedaan antara sebelum dan 

sesudah dilakukan perlakukan. Menurut Dr. Lee 

Berk, seorang imunolog dari Loma Linda University 

di California USA, tertawa bisa mengurangi 

peredaran dua hormon dalam tubuh, yaitu efinefrin 

dan kortisol (hormon yang dikeluarkan ketika stres) 

No Tingkat Stres Frekuensi Prosentase 

% 

1 Tidak ada 0 0 

2 Ringan 10 58,8 

3 Sedang 6 35,3 

4 Berat 1 5,9 

Jumlah 17 100 

No Tingkat 

Stres 

Frekuensi Prosentase 

% 

1 Tidak ada 9 52,9 

2 Ringan 6 35,3 

3 Sedang 2 11,8 

4 Berat 0 0 

Jumlah 17 100 



yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Jika kedua 

hormon tersebut dikeluarkan maka bisa menghalangi 

proses penyembuhan penyakit. Jadi dalam keadaan 

bahagia ataupun tertawa, maka hipotalamus akan 

mengeluarkan hormon endorpine, yang berfungsi 

mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kekebalan 

tubuh. Paul Ekman, peneliti utama dalam bidang ini, 

meyakini bahwa mekanika gerakan otot-otot wajah 

sangat berkaitan dengan sistem saraf otonom, yang 

mengatur denyut jantung, pernapasan, dan fungsi-

fungsi yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Dan 

Tertawa 1 menit ternyata sebanding dengan 

bersepeda selama 15 menit. Hal ini membuat tekanan 

darah menurun, terjadi peningkatan oksigen pada 

darah yang akan mempercepat penyembuhan. 

Tertawa juga melebarkan pembuluh darah sehingga 

memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Selain 

itu, tertawa juga berperan dalam menurunkan kadar 

hormon stres epineprine dan kortisol. Tertawa juga 

melatih otot dada, pernafasan, wajah, kaki, dan 

punggung. Selain fisik, tertawa juga berpengaruh 

terhadap kesehatan mental. Tertawa terbukti 

memperbaiki suasana hati dalam konteks sosial 

(Mangoenprasodjo & Hidayati, 2005).  

Dari hasil data tersebut diatas dengan terapi 

tertawa lanjut usia bisa menggunakan waktu 

luangnya dengan berkumpul dengan teman-temannya  

dan melakukan terapi tertawa sehingga hari-harinya 

tidak mengalami kesepian, dan stres yang dialami 

akan mengalami penurunan. Dan dapat disimpulkan 

dengan adanya terapi tertawa menunjukkan perbaikan 

kesehatan jiwa (mental health), dimana kesehatan 

jiwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup 

harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari 

kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan 

semua segi kehidupan manusia. Dari hasil penelitian 

tersebut maka selayaknya perlunya dikembangkan 

dan dilakukan terapi tertawa pada lanjut usia dengan 

harapan terwujudya kondisi mental yang sejahtera 

yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif 

pada masa senjanya. 

  

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Sebelum dilakukan terapi tertawa, tingkat stres 

pada lanjut usia di Panti Tresna Wreda 

Kabupaten  Lamongan adalah didapatkan hasil 

sebagian besar responden mengalami stres 

ringan karena para lanjut usia hanya santai, 

mencuci, duduk-duduk didepan kamar sambil 

menunggu makan dan sholat bagi yang 

menjalankan, sehingga waktu luang para lanjut 

usia digunakan untuk tidur. 

2. Sesudah dilakukan terapi tertawa tingkat stres 

pada lanjut usia di Panti Tresna Wreda 

Kabupaten Lamongan adalah didapatkan 

sebagian besar tidak ada stres, lanjut usia lebih 

banyak meluangkan waktunya untuk melakukan 

kegiatan dalam mengisi hari-harinya terutama 

dilakukan bersama dengan teman-temannya 

bercanda, selain untuk berekreasi juga bersifat 

terapeutik sehingga dapat memulihkan kembali 

untuk berkonsentrasi. 

3. Pemberian terapi tertawa berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat stres pada lanjut usia. Lanjut 

usia menggunakan waktu luangnya dengan 

mengisi kegiatan terapi tertawa dengan teman-

temanya sehingga hari-harinya tidak mengalami 

kesepian, bergaul dengan teman-teman dan stres 

yang dialami akan mengalami penurunan. 

Saran 

1. Bagi  Panti Tresna Wreda 

Selayaknya diperlukan pengembangan dan 

dilakukan terapi tertawa pada lanjut usia, 

sehingga dapat mengisi waktu luang lanjut usia 

dalam kegiatan positif. 

2. Bagi Perawat 

Meningkatkan asuhan keperawatan gerontik 

sehingga dapat menurunkan tingkat stres pada 

lanjut usia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih baik dan hendaknya peneliti mengkaji 

lebih dalam tentang faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya stres pada lanjut usia. 

4. Bagi Lanjut Usia 

Dapat digunakan untuk mengisi hari-hari 

bersama teman-temannya sehingga menghadapi 

hidup yang harmonis dan produktif  dimasa 

senjanya dan dapat menurunkan tingkat stres 

pada lanjut usia 
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