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Yoga Hatha 

 

Usia 
Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Status perkawinan 

Stres 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

 

 
A. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 2013) 

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

 

= Variabel yang di teliti 

 

= Variabel yang tidak di teliti 

 

= Berpengaruh 

 

Gambar 1: Kerangka Konsep pengaruh Yoga Hatha terhadap penurunan tingkat 

stres pada pasien dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II 

Tahun 2019 

Hubungan interpersonal, 

lingkungan hidup, 

keuangan, hukum, 

perkembangan fisik dan 

mental,penyakit 

fisik/cidera, faktor 

keluarga, dan trauma 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

1. Variable penelitian 

 

Menurut (Nursalam, 2017) variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu. Variabel dari penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas (variabel independent) 

 

Variabel bebas (variable independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (variable dependen) 

(Sugiyono, 2017). Variabel independent pada penelitian ini adalah yoga hatha 

b. Variabel terikat (variable dependent) 
 

Variabel terikat (variable dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (variable independent) 

(Sugiyono, 2017) Variabel terikat pada penelitian ini adalah penurunan tingkat stres 

2. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah 

mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013) Definisi operasional variabel pada 

penelitian ini disajikan pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel Pengaruh Yoga Hatha Terhadap Penurunan Tingkat 

Stres Pada Pasien Dengan Hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II 

Tahun 2019 
 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Skor 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Variabel bebas 

(independent) 

:Yoga Hatha 

Yoga hatha adalah 

suatu tindakan yang 

dilakukan        kepada 

pasien         dengan 

beberapa     prosedur 

tindakan          yang 

dilakukan sebanyak 

empat     kali      dan 

terdiri   dari     tujuh 

sesi yang    dibagi 

pada     pertemuan 

pertama    dilakukan 

empat   sesi,     yaitu 

sesi Asana (bentuk 

postur         tubuh), 
Pranayama    (teknik 

pernapasan),        dan 
Bandha(kuncian/pem 

urnian),      dengan 

durasi    waktu    90 

menit,   serta     pada 

pertemuan     kedua 

dilakukan tiga sesi, 

yaitu  sesi  Bandha 

(kuncian/pemurnian), 

dan Mudra (segel), 

Relaksasi,          dan 

Meditasi waktu 90 

menit, pelatihan ini 

dilakukan sebanyak 

dua  kali    dalam 
seminggu. 

Standar 

prosedur 

operasional 

- - 

2 Variabel 

terikat 

(dependent) : 

stres 

Stres merupakan 

ketegangan, setiap 

ketegangan         yang 

dirasakan oleh 

seseorang akan 

menggangu dan dapat 

menimbulkan reaksi 

fisiologis,        emosi, 

kognitif, maupun 

prilaku.  Stres  diukur 

PSS 
(Perceived 

Stress 

Scale) 

Ordinal a. Stres 

ringan score 

0-13 

b. Stres 

sedang 

score 14-26 

c. Stres berat 

score 27-40 

(Cohen, 
1994a) 
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1 2 3 4 5 6 

  menggunakan PSS 

(The Perceived Stress 

Scale). Dengan 10 

butir pertanyaan dan 

katergori skor yaitu: 

a. Stres ringan 

score 0-13 

b. Stres sedang 

score 14-26 

c. Stres berat 
score 27-40 

   

3. Usia Masa hidup 

responden dalam 

tahun yang di hitung 

mulai dari lahir 

sampai saat penelitian 
dilakukan 

Wawancara Rasio - 

 Jenis kelamin Karakteristik biologis 

responden yang 

dibedakan menjadi 

laki-laki  dan 
perempuan 

Wawancara Nominal - 

 Tingkat 

pendidikan 

Kemampuan  dan 

pengembangn 

kepribadian 

responden pada 

lembaga formal atau 

atau di dalam sekolah 

yang didasarkan pada 

ijazah terakhir yang 

dimilikinya  saat 
penelitian dilakukan 

Wawancara Ordinal 1.Tidak 

sekolah 

2.Pendidikan 

Dasar 

3.Pendidikan 

Menengah 

4. 
Pendidikan 

Tinggi 

 Pekerjaan Kegiatan atau usaha 

yang dilakukan oleh 

responden  untuk 

mendapatkan 

penghasilan   yang 

dinyatakan dengan 

bekerja dan tidak 

bekerja 

Wawancara Nominal - 

 Status 

perkawinan 

Ikatan social   atau 

ikatan   perjanjian 

hokum antar pribadi 

yang  membentuk 

hubungan 

kekerabatan dan yang 

merupakan  suatu 

pranata dalam budaya 

setempat     yang 

meresmikan 

hubungan antar 

Wawancara Nominal - 
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1 2 3 4 5 6 

  

i 
pribadi yang biasanya 
ntim dan seksual 

  

 
 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah 

yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan hipotesis alternative (Ha). Hipotesis 

alternative dapat diartikan sebagai lawan dari hipotesis nol (H0). Hipotesis 

alternative berfungsi untuk menyatakan adanya hubungan, perbedaan, dan 

pengaruh dari dua atau lebih variable yang akan diteliti (Nursalam, 2017). 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah “ada pengaruh Yoga Hatha 

terhadap penurunan tingkat stres pada pasien dengan hipertensi di UPT. Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019” 


