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PENGARUH PEMBERIAN TERAPI TERTAWA TERHADAP TINGKAT
KECEMASAN PADA LANJUT USIA DI PSTW WANA SERAYA DENPASAR

I Dewa Made Ruspawan1,  Ni Made Desi Wulandari2

Abstract. Aging is a natural process in which the elderly often experience physical
and psychological deterioration, reduced income due to retirement and the loneliness
caused by abandoned by a spouse, family or peers. These problems are caused anxiety
for the elderly. When anxiety occurs constantly, it will have an impact on quality of
life of elderly. Based on the various ways done to reduce the level of anxiety among
other drugs (pharmacological) and non-pharmacological (one of them with laughing
therapy). The purpose of study is to know the influence of giving laughing therapy
on the level of anxiety in the elderly at PSTW Wana Seraya Denpasar. This is a kind
of pre-experimental research which use the one-group pretest-posttest design. This
study used the elderly who experienced anxiety and involved 27 respondents who
chosen by using total sampling, from the result of research it is known that the level
of anxiety in the elderly before laughing therapy is 88,9% mild anxiety and moderate
anxiety was 11,1%. After laughing therapy was done, got result that 70,4%
respondents become normal and 29,6% respondents become mild anxiety level. Based
on the analysis done using Wilcoxon test (p d” 0,05), the data obtained was the
amount of p = 0,000 with ì pre test 2,11 and ì post test 1,30. So the research hypothesis
is accepted that there is the influence of giving laughing therapy on the level of
anxiety in the elderly at PSTW Wana Seraya Denpasar Year 2011. From these results
expected the officer of PSTW Wana Seraya Denpasar use laughing therapy on a
regular basis to overcome psychological problems, especially anxiety in order to get
optimal benefits.
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Pada hakekatnya menjadi tua merupakan
proses alamiah, yang berarti seseorang telah
melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak,
dewasa, dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik
secara biologis maupun psikologi. Hal ini
sesuai dengan pernyataan  menyatakan bahwa
memasuki usia tua yang dikenal dengan lansia
(lanjut usia) berarti mengalami kemunduran,
misalnya kemunduran fisik yang ditandai
dengan kulit yang mengendur, rambut yang
memutih, gigi mulai tanggal, pendengaran
kurang jelas, penglihatan semakin memburuk,
gerakan lambat dan postur tubuh yang tidak
proporsional1.
Keberadaan lanjut usia ini akhirnya
mendorong pemerintah untuk melakukan
perbaikan dalam berbagai bidang. Seiring

dengan keberhasilan pemerintah dalam
pembangunan nasional, telah mewujudkan
hasil yang positif terutama terlihat dalam
bidang kesehatan. Hal inilah yang
menyebabkan meningkatnya kualitas
kesehatan serta umur harapan hidup manusia2.
Peningkatan populasi lanjut usia ini tentunya
diikuti pula dengan berbagai persoalan,
kecemasan merupakan salah satu masalah
mental yang umum dialami oleh lanjut usia,
mempengaruhi 1 dari 10 orang yang berusia
diatas 60 tahun1. Studi pendahuluan dilakukan
pada 15 orang lanjut usia di Banjar Belong
Gede Denpasar Utara tanggal 17 Februari
2011 untuk mengetahui jumlah lanjut usia yang
mengalami kecemasan.
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Hasil studi pendahuluan, didapatkan delapan
orang mengalami kecemasan ringan
(53,33%), satu orang mengalami kecemasan
sedang (6,67%) dan enam orang tidak
mengalami kecemasan (40%). Berdasarkan
hasil studi pendahuluan, dapat dilihat bahwa
lanjut usia yang mengalami kecemasan cukup
banyak walaupun dukungan keluarga
didapatkan secara optimal dan ketersediaan
hiburan di masyarakat cukup tinggi.
Kecemasan merupakan masalah psikologis
sebagai respon emosional seseorang. Lanjut
usia mengalami penurunan kondisi fisik dan
psikis, menurunnya penghasilan akibat
pensiun, serta kesepian akibat ditinggal oleh
pasangan, keluarga atau teman seusia3.
Masalah-masalah inilah yang umumnya
menimbulkan kecemasan bagi lanjut usia dan
pada akhirnya sebagian lanjut usia lebih
memilih tinggal di panti sosial.
Salah satu panti sosial yang khusus merawat
lanjut usia di kota Denpasar adalah PSTW
Wana Seraya Denpasar. Berdasarkan data
yang tercatat, lanjut usia yang tinggal di PSTW
Wana Seraya Denpasar adalah 48 orang.
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada
tanggal 19 Februari 2011 untuk mengetahui
kejadian kecemasan pada lanjut usia,
diperoleh lansia yang mengalami kecemasan
di panti sosial tersebut berjumlah 33 orang
(67,34%) dengan alasan yang beragam,
antara lain kesepian, ketidakberdayaan dan
sakit-sakitan. Umumnya mereka
mengatasinya dengan menceritakan masalah
yang dialami dengan teman maupun pengurus
panti untuk mengurangi kecemasan mereka,
namun hal tersebut dirasakan masih kurang
efektif karena tidak semua hal dapat
dikomunikasikan secara terbuka dengan
orang lain, akibatnya kecemasan pun masih
sering terjadi. Atas dasar itulah berbagai cara
pun dilakukan untuk mengurangi tingkat
kecemasan pada lanjut usia antara lain dengan
obat anticemas (farmakologis) dan tindakan
non-farmakologis.
Obat anticemas menimbulkan banyak efek
samping antara lain mengantuk, kinerja
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psikomotor dan kemampuan kognitif
menurun, penglihatan kabur, konstipasi, sinus
takikardia, perubahan EKG, hipotensi, tremor
halus dan agitasi4. Obat-obatan ini akan
berdampak kurang baik apabila dikonsumsi
terus menerus terutama pada lanjut usia yang
telah mengalami penurunan fungsi tubuh
secara fisiologis. Hal inilah yang mendasari
pemilihan alternatif lain yaitu terapi non-
farmakologis untuk mengatasi kecemasan.
Berdasarkan fenomena tersebut, banyak
peneliti akhirnya lebih tertarik untuk meneliti
tindakan non-farmakologis dalam mengatasi
kecemasan. Salah satu penelitian mengenai
pengaruh terapi relaksasi otot progresif
terhadap penurunan tingkat kecemasan lanjut
usia5. Dari hasil analisis didapatkan bahwa
sebelum diberi terapi relaksasi (Pre Test) 62,5
% responden mengalami cemas sedang dan
sesudah diberi terapi relaksasi (Post Test)
didapatkan 75 % responden mengalami
cemas ringan. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan ada pengaruh pemberian terapi
relaksasi terhadap penurunan tingkat
kecemasan.
Terapi lain mulai diteliti untuk mengatasi
masalah lanjut usia seperti mulai
dikembangkannya terapi tertawa. Terapi ini
dapat dilakukan dengan cara memberikan
stimulus humor dan sengaja berlatih tertawa.
Sebuah penelitian tentang pengaruh terapi
tertawa terhadap depresi pada lanjut usia di
Wirosaban, Yogyakarta dengan mengambil
sampel 100 lanjut usia6. Dari penelitian
tersebut didapatkan bahwa terdapat pengaruh
pemberian terapi tertawa terhadap tingkat
depresi lanjut usia.
Penelitian di atas menunjukkan bahwa terapi
tertawa cukup efektif digunakan untuk
mengatasi masalah psikologis pada lanjut usia.
Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh
Harold Bloomfield, M.D, penulis Healing
Anxiety Naturally dalam buku terapi
tertawa7 yang menyatakan bahwa rasa takut
dan cemas sangat sulit dikendalikan dan beliau
menyarankan untuk melakukan terapi tertawa
sebagai alat untuk menghilangkan kecemasan.
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Berdasarkan uraian di atas dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh
Pemberian Terapi Tertawa Terhadap Tingkat
Kecemasan pada Lanjut Usia di PSTW Wana
Seraya Denpasar” dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian terapi
tertawa terhadap tingkat kecemasan pada
lanjut usia di PSTW Wana Seraya Denpasar.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
pre-experimental karena masih terdapat
variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap
terbentuknya variabel dependen dan tidak
adanya variabel kontrol serta sampel tidak
dipilih secara random dengan rancangan yang
digunakan yaitu one-group pretest-posttest
design8. Model pendekatan subyek yang
digunakan adalah time series (longitudinal)
dengan pengukuran tingkat kecemasan yang
dilakukan sebanyak 3 kali yaitu sebelum
pemberian terapi tertawa, pada akhir sesi
keempat dan akhir sesi kedelapan sesudah
diberikan perlakuan (terapi tertawa).
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan8.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh lanjut usia yang mengalami kecemasan
dan bertempat tinggal di PSTW Wana Seraya
Denpasar berjumlah 32 orang.
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi8.
Sampel dalam penelitian ini adalah lanjut usia
yang mengalami kecemasan dan sesuai
dengan kriteria inklusi yang ditetapkan dan
bertempat tinggal di PSTW Wana Seraya
Denpasar yang berjumlah 27 orang.
Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari
populasi untuk mewakili populasi, sedangkan
teknik sampling merupakan cara-cara yang
ditempuh dalam pengambilan sampel, agar
memperoleh sampel yang benar-benar sesuai
dengan keseluruhan subyek penelitian9.
Adapun teknik sampling yang digunakan
dalam pengambilan sampel adalah total

sampling (sampling jenuh) yaitu teknik
penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini
sering dilakukan oleh peneliti yang ini
membuat generalisasi dengan kesalahan yang
sangat kecil8. Adapun sampel yang diambil
harus memenuhi kriteria sampel yaitu kriteria
inklusi dan eksklusi.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Subyek Penelitian
Penelitian ini mengambil sampel lanjut usia
yang mengalami kecemasan, dari 48 orang
lanjut usia yang tinggal di PSTW Wana
Seraya Denpasar terdapat 27 orang yang
mengalami kecemasan dan sesuai dengan
kriterian inklusi. Penelitian ini dilaksanakan dari
tanggal 15 Juni 2011 sampai 3 Juli 2011.

Jenis Kelamin
Karakteristik responden penelitian
berdasarkan jenis kelamin didistribusikan ke
dalam tabel 1

f %
Laki- Laki 9 33,3
Wanita 18 66,7
Total 27 100

Jenis 
Kelamin

Hasil pengamatan

Tabel 1
Sebaran jenis kelamin sampel

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui
bahwa responden terbanyak adalah wanita
yaitu 18 responden (66,7%).

Usia
Karakteristik responden penelitian
berdasarkan umur yang telah diteliti
didistribusikan ke dalam tabel 2.

Kategori Umur f %
Elderly 64-74 th 12 44,4
Old 75-90 th 13 48,1
Very Old > 90 th 2 7,4
Total 27 100

Usia Hasil Pengamatan

Tabel 2
Sebaran usia sampel
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Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa
responden terbanyak adalah lanjut usia dengan
usia 75-90 tahun yaitu sebanyak 13
responden (48,1%).

Tingkat Kecemasan Sebelum Diberikan
Terapi Tertawa
Tingkat kecemasan pada lanjut usia sebelum
diberikan terapi tertawa di PSTW Wana
Seraya Denpasar dapat diterangkan dalam
tabel 3.

f %
Tidak Cemas 0 0
Cemas Ringan 24 88,9
Cemas Sedang 3 11,1
Cemas Berat 0 0
Panik 0 0
Total 27 100

Tingkat 
Kecemasan

Hasil pengamatan

Tabel 3
Sebaran tingkat kecemasan sampel 

sebelum diberikan terapi tertawa

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui
bahwa responden di PSTW Wana Seraya
Denpasar yang mengalami kecemasan
sebanyak 27 orang dengan jumlah kecemasan
ringan 24 orang (88,9 %)

Tingkat Kecemasan Setelah Diberikan
Terapi Tertawa
Tingkat kecemasan pada lanjut usia setelah
diberikan terapi tertawa di PSTW Wana
Seraya Denpasar dapat dijabarkan dalam
tabel 4.

f %
Tidak Cemas 19 70,4
Cemas Ringan 8 29,6
Cemas Sedang 0 0
Cemas Berat 0 0
Panik 0 0
Total 27 100

Tingkat 
Kecemasan

Hasil pengamatan

Tabel 4
Sebaran tingkat kecemasan sampel 

sesudah diberikan terapi tertawa

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa
responden di PSTW Wana Seraya Denpasar

mengalami perubahan tingkat kecemasan
menjadi tidak cemas sebanyak 19 responden
(70,4%) dan menjadi cemas ringan sebanyak
8 responden (29,6%).

Pengaruh Pemberian Terapi tertawa
Terhadap Tingkat Kecemasan pada
Lanjut Usia
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada
pengaruh pemberian terapi tertawa terhadap
tingkat kecemasan pada lanjut usia di PSTW
Wana Seraya Denpasar. Skor yang sudah
didapatkan dari responden mengenai tingkat
kecemasan sebelum dan setelah diberikan
terapi tertawa kemudian diolah dengan
menggunakan teknik analisa non parametric,
yaitu uji Wilcoxon karena data berskala
ordinal.

Mean SD Min - Max P Value
Pre Test 2,11 0,32 2 - 3
Post Test 1,30 0,47 1 - 2

0,00

Tabel 5
Pengaruh pemberian terapi tertawa terhadap 

tingkat kecemasan pada lanjut usia

Berdasarkan tabel 5 didapatkan rata-rata pre
test 2,11 dan  post test 1,30. Tingkat
kecemasan terendah pada saat pre test adalah
2 (cemas ringan) dan tingkat kecemasan
terberat adalah 3 (cemas sedang). Sedangkan
pada saat post test, tingkat kecemasan
terendah adalah 1 (tidak cemas) dan tingkat
kecemasan terberat adalah 2 (cemas ringan).
Untuk nilai p=0,000 lebih kecil dari 0,05
berarti signifikan. Dari nilai-nilai tersebut dapat
menunjukan bahwa hipotesis penelitian
diterima berarti terdapat pengaruh pemberian
terapi tertawa terhadap tingkat kecemasan
lanjut usia di PSTW Wana Seraya Denpasar
Tahun 2011.

Tingkat Kecemasan Sebelum
Diberikan Terapi Tertawa pada Lanjut
Usia di PSTW Wana Seraya Denpasar
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa lanjut usia yang mengalami kecemasan
di PSTW Wana Seraya Denpasar Tahun
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kegairahan atau keinginan, peningkatan
kewaspadaan dan pergeseran libido serta
masalah-masalah sosial seperti bertambah
pelit atau tamak, keinginan berumur panjang,
mengharapkan tetap diberi peranan dalam
masyarakat, ingin tetap berwibawa serta ingin
mempertahankan hak dan hartanya1.
Perubahan-perbahan tersebut menimbulkan
gangguan alam perasaan atau lebih dikenal
dengan kecemasan pada lanjut usia.
Hal ini serupa juga dengan penjelasan bahwa
lanjut usia mengalami penurunan kondisi fisik
dan psikis, menurunnya penghasilan akibat
pensiun, serta kesepian akibat ditinggal oleh
pasangan, keluarga atau teman seusia3.
Masalah-masalah inilah yang juga
menimbulkan kecemasan bagi lanjut usia.
Dalam penelitian ini dapat dilihat juga bahwa
karakteristik responden terbanyak yang
mengalami kecemasan adalah wanita yang
berjumlah 18 responden (66,7) dan berada
pada kategori umur 75-90 (old). Namun jenis
kelamin dan umur tidak mempengaruhi
tingginya angka kejadian kecemasan karena
kejadian kecemasan lebih tergantung pada tipe
kepribadian seseorang. Hal ini diperkuat
pernyataan yang menyatakan bahwa
kepribadian pencemas lebih rentan untuk
menderita gangguan cemas atau dengan kata
lain orang dengan kepribadian pencemas akan
meningkatkan resiko untuk menderita
gangguan cemas yang lebih besar daripada
orang yang tidak berkepribadian pencemas4.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa kejadian kecemasan pada lanjut usia
adalah hal yang umum terjadi, adapun masalah
ini berkaitan erat dengan perubahan alamiah
yang terjadi pada lanjut usia baik dari segi
fisik dan fungsi, psikologis serta sosial, selain
itu masalah-masalah seperti penurunan
penghasilan dan kesepian juga menjadi faktor
penyebab tingginya angka kecemasan pada
lanjut usia.
Namun masalah kecemasan ini tidak semata-
mata ditentukan oleh faktor jenis kelamin dan
usia saja, tipe kepribadian seseorang juga

2011 sebanyak 27 orang dengan jumlah
kecemasan ringan 24 orang (88,9 %) dan
jumlah kecemasan sedang 3 orang (11,1%).
Kecemasan merupakan salah satu masalah
psikologis pada lanjut usia. Kecemasan
(ansietas) adalah kekhawatiran yang tidak
jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan
perasaan tidak pasti dan tidak berdaya10.
Ansietas dialami secara subyektif dan
umumnya dikomunikasikan secara
interpersonal. Keadaan emosi ini tidak
memiliki objek yang spesifik.
Adanya permasalahan kecemasan pada lanjut
usia juga ditemukan dalam penelitian  tentang
pengaruh terapi relaksasi otot progresif
terhadap penurunan tingkat kecemasan lanjut
usia di Panti Werdha Griya Asih Lawang
Kabupaten Malang. Sampel dalam penelitian
tersebut adalah delapan responden yang telah
memenuhi kriteria inklusi5. Dalam penelitian
ditemukan bahwa sebelum diberi terapi
relaksasi (Pre-Test) 62,5% responden
mengalami cemas sedang.
Serupa dengan hasil penelitian di atas, adanya
permasalahan kecemasan pada lanjut usia ini
berkaitan dengan perubahan alamiah yang
terjadi pada lanjut usia baik dari segi fisik dan
fungsi, psikologis serta sosial. Perubahan fisik
dan fungsi yang terjadi pada lanjut usia meliputi
perubahan pada sistem persarafan, sistem
indera yang meliputi pendengaran,
penglihatan, pernapasan, integumen,
perubahan dalam sistem pencernaan, sistem
kardiovaskular, sistem pengaturan suhu tubuh,
sistem reproduksi baik pria maupun wanita,
perubahan dalam sistem genitourinaria yang
meliputi ginjal, vesika urinaria, prostat dan
vulva, sistem endokrin dan perubahan terakhir
dapat dilihat dalam sistem muskuloskeletal.
Sistem ini akan mengalami perubahan dari segi
bentuk maupun fungsinya secara fisiologis.
Disamping perubahan fisik, lanjut usia juga
mengalami perubahan psikologis dan sosial.
Adapun perubahan yang cenderung terjadi
pada lanjut usia meliputi sikap yang semakin
egosentik, mudah curiga, berkurangnya
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bahwa individu yang penyesuaian dirinya baik,
maka stres dan kecemasan dapat diatasi dan
ditanggulanginya4. Dengan demikian, tingkat
kecemasan dapat mengalami perubahan atau
dengan kata lain mengalami penurunan bila
seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap
masalah yang dihadapi.
Hal ini kembali diperkuat oleh teori
Hodgkinson (1991)  yang menyatakan bahwa
jika seseorang mengalami kecemasan dan
dilatih untuk mengontrol wajah yang tepat,
sehingga mereka terlihat bahagia sebagai
pengganti ekspresi sedih, maka mereka akan
mulai merasa lebih baik15.
Penurunan tingkat kecemasan sangat
bergantung pada penyesuaian diri seseorang
terhadap masalah yang dihadapinya. Apabila
penyesuaian dirinya baik maka masalah pun
dapat segera diatasi dan tentunya masalah
kecemasan pun dapat berkurang. Selain itu
latihan untuk mengontrol wajah yang tepat
dengan cara berlatih tertawa pada saat
mengalami masalah psikologis merupakan
salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
menurunkan tingkat kecemasan.

Pengaruh Terapi Tertawa terhadap
Tingkat Kecemasan pada Lanjut Usia
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh terapi
ertawa terhadap tingkat kecemasan pada
lanjut usia di PSTW Wana Seraya Denpasar
didapatkan bahwa nilai p = 0,000 lebih kecil
dari 0,05 berarti signifikan dan µ pre test 2,11
lebih besar dari µ post test 1,30, sehingga
hipotesis penelitian diterima berarti terdapat
pengaruh pemberian terapi tertawa terhadap
tingkat kecemasan pada lanjut usia di PSTW
Wana Seraya Denpasar Tahun 2011.
Hasil penelitian ini penurunan tingkat
kecemasan pada siswa kelas 3 menjelang
Ujian Akhir Nasional (UAN) di SMAN 4
Purwokerto dengan menggunakan terapi
tertawa14. Dalam penelitian ini diperoleh hasil
bahwa tingkat kecemasan siswa kelas 3
mengalami penurunan setelah diberikan terapi
tertawa. Hal ini berarti terapi tertawa
berpengaruh terhadap penurunan tingkat

memiliki peranan yang sangat penting dalam
menentukan respon seseorang terhadap
masalah yang dihadapinya.

Tingkat Kecemasan Setelah Diberikan
Terapi Tertawa pada Lanjut Usia
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa tingkat kecemasan pada lanjut usia
setelah diberikan terapi tertawa di PSTW
Wana Seraya Denpasar sebanyak 19
responden (70,4%) mengalami perubahan
tingkat kecemasan menjadi tidak cemas dan
sebanyak 8 responden (29,6%) berada pada
tingkat kecemasan ringan.
Terdapat beberapa penelitian serupa yang
menunjukkan adanya perubahan pada tingkat
permasalahan psikologis yang terjadi karena
pengaruh pemberian terapi tertawa. Penelitian
serupa  tentang pengaruh pemberian terapi
tertawa terhadap stres psikososial pada usia
lanjut di Karang Werda “Ngudi Mukti”
Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur11. Penelitian
ini dilakukan pada 20 orang responden.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa
18 orang (90%) mengalami penurunan dan
hanya dua orang (10%) yang tidak mengalami
penurunan tingkat stres psikososial.
Penelitian lain mengenai pengaruh terapi
tertawa terhadap tingkat depresi ringan pada
25 orang lanjut usia di PSTW Wana Seraya
Denpasar12. Setelah dilakukan terapi tertawa
diperoleh 17 orang lanjut usia (32,1%)
mengalami perubahan tingkat depresi ringan
menjadi normal dan delapan orang (15,1%)
tidak mengalami perubahan tingkat depresi
ringan setelah pemberian terapi tertawa.
Penelitian serupa yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh terapi tertawa terhadap
penurunan tingkat kecemasan pada siswa
kelas 3 menjelang Ujian Akhir Nasional
(UAN) di SMAN 4 Purwokerto14. Rata-rata
tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan
sebelum terapi adalah 26,66 dan setelah
dilakukan terapi adalah 10,72.
Adanya perubahan tingkat kecemasan ini
diperkuat dengan teori yang menyatakan
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dapat menangkap lebih banyak oksigen.
Oksigen ini akan dialirkan ke seluruh tubuh
dalam jumlah yang lebih banyak. Jumlah
oksigen yang cukup banyak dalam sistem
peredaran darah memberikan dampak pada
pengaturan temperatur di otak yaitu dapat
mendinginkan otak. Hal ini mempengaruhi
pengeluaran neurotransmiter yakni hormon
serotonin, endorfin dan melatonin yang
membawa keadaan emosi dan perasaan
keseluruh bagian tubuh.
Serupa dengan penjelasan tersebut, dokter
yang juga President Director dari Institute
for Cognitive Research, dr. H. Yul Iskandar,
Ph.D, psikiater dari Rumah Sakit Khusus
Dharma Graha, Jakarta dalam Adnol (2009)
menyatakan bahwa ketika seseorang tertawa
maka tubuhnya akan menghasilkan zat baik
seperti melatonin, endorfin dan serotonin yang
menekan kortisol, adrenalin serta radikal
bebas.
Serotonin menimbulkan efek vasodilatasi
pembuluh darah yang akhirnya akan
meningkatkan peredaran O2 ke seluruh
tubuh17. Serotonin normalnya menimbulkan
dorongan bagi sistem limbik untuk
meningkatkan perasaan seseorang terhadap
rasa nyaman, menciptakan rasa bahagia, rasa
puas, nafsu makan yang baik, dorongan
seksual yang sesuai, dan keseimbangan
psikomotor.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah
dilakukan, dapat diambil simpulan yaitu: 1).
Tingkat kecemasan pada lanjut usia di PSTW
Wana Seraya Denpasar Tahun 2011 sebelum
dilakukan terapi tertawa berada pada tingkat
kecemasan ringan yaitu sebanyak 24 orang
(88,9 %). 2). Perubahan tingkat kecemasan
pada lanjut usia di PSTW Wana Seraya
Denpasar Tahun 2011 setelah dilakukan
terapi tertawa didapatkan perubahan tingkat
kecemasan menjadi tidak cemas sebanyak 19
responden (70,4%). 3). Terapi tertawa
berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kecemasan pada lanjut usia di PSTW Wana

kecemasan pada siswa kelas 3 menjelang ujian
akhir nasional di SMA N 4 Purwokerto.
Penelitian lain yang serupa tentang pengaruh
pemberian terapi humor terhadap penurunan
tingkat kecemasan pada narapidana
menjelang masa pembebasan di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada
kelompok eksperimen yang diberi perlakuan
terapi humor menunjukkan adanya penurunan
kecemasan pada lima subyek dari tujuh
subyek yang terdapat pada kelompok
eksperimen (71,4%). Sedangkan pada
kelompok kontrol, yang tidak diberikan
perlakuan apapun, menunjukkan terjadinya
kenaikan skor kecemasan. Hal ini
menunjukkan bahwa terapi humor dapat
berpengaruh terhadap penurunan kecemasan
narapidana menjelang masa pembebasan.
Penelitian-penelitian ini diperkuat dengan teori
yang dinyatakan oleh Waynbaum (1906)
seorang fisiolog dari Prancis yang terkenal
dengan teori The Vascular Theory of
Emotional Efferance15. Waynbaum
menyatakan bahwa ketika otot wajah
bergerak, maka akan terjadi mekanisme
hormonal di otak, selanjutnya otot-otot wajah
berperan sebagai pengikat pada pembuluh
darah dan mengatur aliran darah ke otak.
Aliran darah ini mempengaruhi temperatur di
otak dan perubahan temperatur di otak ini
berhubungan dengan perasaan subyektif yang
dialami seseorang. Hal ini serupa dengan
pernyataan Hodgkinson (1991) yang
merupakan orang pertama yang menyatakan
bahwa, gerakan otot zygomatic mayor (otot
yang dapat menarik sudut bibir ke atas sampai
tulang pipi) merupakan pusat ekspresi
pengalaman emosi positif15.
Teori Waynbaum dan Hodgkinson di atas
diperkuat kembali oleh Zajonc (1989) yang
menjelaskan dengan lebih rinci bahwa pada
saat tertawa, 15 otot muka berkontraksi dan
mendapatkan rangsangan efektif pada
sebagian besar otot mulut15. Saat mulut
terbuka dan tertutup ini, ada suatu dorongan
untuk mengisap udara yang cukup, sehingga
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Seraya Denpasar Tahun 2011, karena
berdasarkan uji statistik Wilcoxon diperoleh
nilai p = 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti
signifikan dengan µ pre test 2,11 dan µ post
test 1,30.
Beberapa hal yang dapat disarankan  adalah:
1). Petugas PSTW Wana Seraya Denpasar
dapat menggunakan terapi tertawa sebagai
suatu alternatif bagi lanjut usia, melanjutkan
pemberian terapi yang telah peneliti lakukan.
2). Penelitian lebih lanjut berkaitan dengan
terapi tertawa dan kecemasan, diharapkan
dapat menggunakan kelompok kontrol
dengan sampel yang banyak, menjelaskan cara
pengisian instrumen dengan jelas dan benar
serta membacakannya untuk memudahkan
peneliti mengajukan pertanyaan dan tentunya
memudahkan juga bagi responden untuk
menjawab serta menegaskan pada responden
bahwa penelitian ini untuk kepentingan
responden dan hasilnya dapat bermanfaat bagi
responden.
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