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ABSTRAK 

 

Lansia merupakan proses penuaan dengan bertambahnya usia individu yang 

ditandai dengan penurunan fungsi organ tubuh seperti otak, jantung, hati Serta 

terjadi banyak penurunan dan perubahan fisik, psikologi, sosial yang saling 

berhubungan satu sama lain, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan 

fisik maupun jiwa pada lansia salah satunya hipertensi. Tekanan darah tinggi 

(hipertensi) adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam Arteri. Kecemasan 

adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam 

kehidupannya.Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat 

menekan kehidupan seseorang.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analitik korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah  semua lansia 

yang ada di Dusun Blumbang Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring 

Kecamatan Lamongan sejumlah 50 Lansia dan sampel penelitian ini adalah 

sebagian lansia di Dusun Blumbang Desa Dradah Blumbang Kecamatan 

Kedungpring Kecamatan Lamongan sejumlah 45 Lansia. Hasil penelitian tentang 

kecemasan menunjukan bahwa dari data yang di dapat menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden mengalami kecemasan berat sejumlah 28 orang 

menunjukan bahwa sebagian besar responden mengalami hipertensi sedang 

sejumlah 15 orang. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil 0,001 , P <0,05 yang 

berarti signifikan ada hubungan antara kecemasan dengan tingkat hipertensi pada 

lansia  

Saran bagi responden diharapkan pada lansia jika timbul kecemasan dapat 

melakukan teknik relaksasi seperti tarik nafas dalam, serta dapat juga dilakukan 

pendekatan pada lansia yang mengalami cemas dan hipertensi 
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