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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Kondisi Lokasi Penelitian  

Kondisi UPT Kesmas Sukawati II merupakan salah satu unit pelayanan 

kesehatan yang ada di Sukawati. Berdasarkan data yang diperoleh di UPT Kesmas 

Sukawati II , UPT Kesmas Sukawati II terletak di Jl. Raya Nagari, Singapadu 

Tengah, Sukawati, Kabupaten Gianyar  dengan luas wilayah kerja ± 23,8 km2 dan 

batas-batasnya adalah sebelah utara wilayah UPT Kesmas Ubud II, Timur wilayah 

UPT Kesmas Ubud I dan Sukawati I, Selatan wilayah Puskesmas Dentim, Barat  

wilayah UPT Kesmas Dentim dan Abiansemal II. Wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati II meliputi 6 desa dengan 38 dusun/banjar. Seluruh penduduk di wilayah 

kerja UPT Kesmas Sukawati II berjumlah 43955 jiwa dengan penduduk laki-laki 

berjumlah 21.946 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 22.009 jiwa. UPT 

Kesmas Sukawati II dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, Jumlah tenaga kerja 

di UPT Kesmas Sukawati II sebanyak 70 orang yang terdiri dari dokter umum 4 

orang, dokter gigi 6 orang, Perawat 13 orang, bidan 19 orang, bidang PTT 5 orang, 

perawat gigi 4 orang, apoteker 1 orang, SMF(Farmasi) 1 orang, sanitasi 3 orang, 

gizi 2 orang, analis 1 orang, sarjana lain-lain(sarjana sosial) 2 orang, pakarya 1 

orang, SLTA (PNS) 1 orang, honor daerah 3 orang, tenaga kontrak 3 orang, dan 

pengabdi 1 orang.  

Fasilitas yang dimiliki UPT Kesmas Sukawati II meliputi loket pendaftaran, 

apotek, ruang imunisasi, pojok laktasi/ruang bermain, ruang konseling PTM, ruang 
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poli gigi, poli umum, poli KIA, 2 toilet, ruang VCT, laboratorium, gudang, ruang 

bendahara, ruang tata usaha, ruang kepala puskesams, aula, ruang UKM, dan 

gudang obat.  

Program pemerintah yang telah dilaksanakan di UPT Kesmas Sukawati II yaitu 

upaya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta 

keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit menular dan pengobatan dasar, serta upaya kesehatan pengembangan yang 

terdiri dari 8 upaya kesehatan pokok yaitu upaya kesehatan sekolah, perawatan 

kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, 

kesehatan mata, kesehatan telinga, dan kesehatan usia lanjut. Jumlah kunjungan 

pasien hipertens yang datang ke UPT Kesmas Sukawati II pada tahun 2018 

sebanyak 3330 orang dengan rata-rata jumlah kunjungan pasien hipertensi setiap 

bulan sebanyak 277 orang. (UPT.Kesmas Sukawati II) 

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu pasien hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019 sebanyak 15 orang. Karakteristik subyek penelitian yang 

diteliti dapat diuraikan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan 

status perkawinan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

a. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan usia 

Karakteristik subyek berdasarkan usia menurut Santrock (2012) 

mengemukakan teori perkembangan manusia dibagi menjadi tiga yaitu usia dewasa 

awal (20–30) tahun, dewasa madya (31-59) tahun, dewasa akhir ≥ 60 tahun. Subjek 

penelitian berdasarkan usia selengkapnya diuraikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Usia subyek penelitian di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 

2019 

  

No Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Dewasa awal 0 0,00 

2 Dewasa madya 9 60,0 

3 Dewasa akhir 6 40,0 

 Jumlah 15 100 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar usia subyek penelitian 

berada pada rentang dewasa madya (31-59) tahun sebanyak 9 orang (60,0%)  

b. Karakteristik subyek Penelitian berdasarkan jenis kelamin  

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 

5 yaitu sebagai berikut :  

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Subyek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin di UPT 

Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-laki 7 46,7 

2 Perempuan 8 53,3 

 Jumlah 15 100 

 

Tabel menunjukkan jenis kelamin subyek penelitian sebagian besar adalah 

perempuan, yaitu sebanyak 8 orang (53,3%). 

c. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan pendidikan 

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan menurut 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

mengatakan jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan 
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formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi 

dapat dilihat pada tabel 6 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Pendidikan subyek penelitian di UPT. Kesmas Sukawati II 

Tahun 2019 

 

No Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidak sekolah 2 13,3 

2 Pendidikan Dasar 4 26,7 

3 Pendidikan Menengah 6 40,0 

4 Pendidikan Tinggi 3 20,0 

 Jumlah 15 100 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar pendidikan subyek penelitian 

berada pada jenjang pendidikan menengah sebanyak 6 orang (40,0%). 

d. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan pekerjaan 

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 

7 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Pekerjaan subyek penelitian di UPT. Kesmas Sukawati II 

Tahun 2019 

 
No Pekerjaan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidak bekerja 1 6,7 

2 Pedagang 7 46,6 

3 Pengrajin 2 13,3 

4 Swasta 5 33,4 

 Jumlah 15 100 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar  pekerjaan subyek penelitian  

sebagai pedagang sebanyak 7 orang (46,6%). 

e. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan status perkawinan 

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan status perkawinan dapat dilihat 

pada tabel 8 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Status Pernikahan subyek penelitian di UPT. Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019 

  

No Status Perkawinan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Menikah 12 80,0 

2 Janda/duda 3 20,0 

 Jumlah 15 100 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar subyek penelitian berstatus 

menikah sebanyak 12 orang (80,0%). 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian sesuai variabel penelitian 

Hasil pengamatan terhadap pasien hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II sesuai 

variabel penelitian dengan menggunakan Perceived Stress Scale untuk mengukur 

tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan yoga hatha. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 9 

Skor Stres pada Pasien hipertensi  

        di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

Kode Resp 

PSS  

(Pretest) 

PSS 

(Posttest) 

01 22 12 

2 13 11 

3 24 12 

4 23 16 

5 28 17 

6 26 17 

7 27 16 

8 25 21 

9 20 13 

10 22 19 

11 27 21 

12 27 24 

13 26 13 

14 27 16 

15 29 13 
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Tabel  diatas menunjukkan perceived stress scale pada pasien hipertensi di UPT 

Kesmas Sukawati II Tahun 2019 sebelum dan sesudah diberikan yoga hatha. 

Sebelum diberikan terapi skor tertinggi adalah 29 dan skor terendah adalah 13 

sementara setelah diberikan yoga hatha skor tertinggi adalah 24 dan skor terendah 

adalah 11. 

4. Hasil analisis data 

Analisa bivariat untuk menganalisa hubungan antara karakteristik subyek penelitian 

dengan tingkat stres subyek penelitian sebelum diberikan perlakuan pada penelitian 

ini didasarkan pada kaidah penerimaan dan penolakan 1) jika p < 0,010 sangat 

signifikan, 2) jika p ≤ 0,050 signifikan, dan 3) jika p > 0,050 tidak signifikan 

(Heavey,2015) 

a. Hubungan usia terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. Kesmas 

Sukawati II tahun 2019 

Analisis hubungan usia terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. 

Kesmas Sukawati II tahun 2019 dengan menggunakan uji chi square, hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 10 yaitu sebagai berikut : 

Tabel l0 

Analisis Bivariat Hubungan Usia Terhadap Tingkat Stres Subyek Penelitian Di 

UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Usia 

Tingkat Stres 
Jumlah 

p Ringan Sedang Berat 

F % f % f % f % 

Dewasa Awal 

Dewasa madya 

0 

0 

0,0 

0,0 

0 

3 

0,00 

20,0 

0 

6 

0,00 

40,0 

0 

9 

0,00 

60,0 0,010 

Dewasa akhir 1 6,7 5 33,3 0 0,00 6 40,0 

Jumlah 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100  
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Tabel diatas menunjukkan bahwa subyek penelitian yang berusia 31-59 tahun 

atau dewasa madya sebagian besar memiliki tingkat stres yang berat sebanyak 6 

orang dengan persentase 40,0%. Hasil analisis bivariat menggunakan uji chi square 

dan diperoleh nilai p = 0,010. Karena nilai p < α (0,05). Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan usia terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. Kesmas 

Sukawati II tahun 2019. 

b. Hubungan jenis kelamin  terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. 

Kesmas Sukawati II tahun 2019 

Analisa data hubungan jenis kelamin terhadap tingkat depresi subyek penelitian 

menggunakan uji chi square yang selengkapnya terdapat pada lampiran . Hasil 

analisa data disajikan pada tabel 11 

Tabel 11 

Analisa B Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Stres 

Subyek Penelitian di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Jenis Kelamin 

Tingkat Stres 

Jumlah 
p Normal 

Stres 

Ringan 

Stres 

sedang 

Stres 

berat 

f % f % f % f % f % 

Laki-laki 0 0 1 6,7 6 40,0 0 0 7 46,7 
0,005 

Perempuan 0 0 0 0 2 13,3 6 40,0 8 53,3 

Jumlah 0 0 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100  

  

Tabel 11 menunjukkan bahwa stres paling banyak dialami oleh perempuan 

dengan tingkat stres berat sebanyak 6 orang (40,0%). Analisa hubungan jenis 

kelamin terhadap tingkat stres didapatkan nilai p = 0,005. Hasil p < 0,050 

menunjukkan bahwa ada hubungan jenis kelamin terhadap tingkat stres pada pasien 

hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II tahun 2019. 
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c. Hubungan pendidikan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. 

Kesmas Sukawati II tahun 2019 

Analisis hubungan pendidikan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di 

UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 dengan menggunakan uji rank spearman, 

hasil analisis dapat dilihat pada tabel 12 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 12 

Analisis Bivariat Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Stres Subyek Penelitian  

Hipertensi Di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Pendidikan 

Tingkat Stres 
Jumlah 

p Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Tidak sekolah   2 13,3   2 13,3 

0,092 
Pendidikan Dasar 1 6,7 2 13,3 1 6,7 4 26,7 

Pendidikan Menengah   3 20,0 3 20,0 6 40,0 

Pendidikan Tinggi   1 6,7 2 13,3 3 20,0 

Jumlah 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100  

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar subyek penelitian yang 

berpendidikan menengah memiliki tingkat stres yang sedang sebanyak 3 orang 

dengan persentase 20,0% dan tingkat stres berat sebanyak 3 orang dengan 

persentase yang sama yaitu 20,0%.Hasil analisis bivariat menggunakan uji rank 

spearman dan diperoleh nilai p = 0,092. Karena nilai p > α (0,05). Hal ini berarti 

bahwa tidak ada hubungan pendidikan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi 

di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

d. Hubungan pekerjaan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. 

Kesmas Sukawati II tahun 2019 

Analisis hubungan pekerjaan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di 

UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 dengan menggunakan uji chi square, hasil 

analisis dapat dilihat pada tabel 13 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 13 

Analisis Bivariat Hubungan PekerjaanTerhadap Tingkat Stres Subyek Penelitian 

Di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Pekerjaan 

Tingkat Stres 
Jumlah 

p Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Tidak bekerja 0 0 1 6,7 0 0 1 6,7 

0,008 
Pedagang 1 6,7 5 33,3 1 6,7 7 46,7 

Pengrajin 0 0 2 13,3 0 0 2 13,3 

Swasta 0 0 0 0 5 33,3 3 33,3 

Jumlah 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa subyek penelitian yang bekerja sebagai 

pedagang sebagian besar memiliki tingkat stres sedang sebanyak 5 orang dengan 

persentase 33,3% dan subyek penelitian yang bekerja sebagai swasta sebanyak 5 

orang semuanya memiliki tingkat stres berat dengan persentase 33,3%. Hasil 

analisis bivariat menggunakan uji chi square dan diperoleh nilai p = 0,008. Karena 

nilai p < α (0,05). Hal ini berarti bahwa ada hubungan pekerjaan terhadap tingkat 

stres pada pasien hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

e. Hubungan status pernikahan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di 

UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 

Analisis hubungan status pernikahan terhadap tingkat stres pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 dengan menggunakan uji chi 

square, hasil analisis dapat dilihat pada tabel 14 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 14 

Analisis Bivariat Hubungan Status Pernikahan Terhadap Tingkat Stres Pada 

subyek penelitian Di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Status 

Pernikahan 

Tingkat Stres 
Jumlah 

p Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Menikah 1 6,7 8 53,3 3 20,0 12 80,0 
0,036 

Cerai mati     3 20,0 3 20,0 

Jumlah 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100  
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Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar subyek penelitian dengan 

status menikah memiliki tingkat stres sedang sebanyak 8 orang dengan persentase 

53,3%. Hasil analisis bivariat menggunakan uji chi square dan diperoleh nilai p = 

0,036. Karena nilai p < α (0,05). Hal ini berarti bahwa ada hubungan status 

pernikahan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati 

II tahun 2019. 

f. Tingkat stres subyek penelitian sebelum diberikan yoga hatha di UPT Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019 

Distribusi frekuensi subyek penelitian berdasarkan tingkat stres sebelum 

diberikan yoga hatha dapat dilihat pada tabel 15 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Tingkat Stres Subyek Penelitian Sebelum Diberikan Yoga 

Hatha di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

No Tingkat Stres Sebelum Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ringan 1 6,7 

2 Sedang 8 53,3 

3 Berat 6 40,0 

 Jumlah 15 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar subyek penelitian memiliki 

tingkat stres sedang sebelum diberikan yoga hatha yaitu sebanyak 8 orang (53,3%).  

g. Tingkat stres subyek penelitian setelah diberikan yoga hatha di UPT Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019 

Distribusi frekuensi subyek penelitian berdasarkan tingkat stres sebelum 

diberikan yoga hatha dapat dilihat pada tabel 16 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 16 

Distribusi Frekuensi Tingkat Stres Subyek Penelitian Sesudah Diberikan Yoga 

Hatha di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

No Tingkat Stres Sesudah Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ringan 6 40,0 

2 Sedang 9 60,0 

3 Berat 0 0 

 Jumlah 15 100 

 

Tabel  diatas menunjukan bahwa sebagian besar subyek penelitian memiliki 

tingkat stres sedang sesudah diberikan yoga hatha sebanyak 9 orang (60,0%). 

h. Pengaruh yoga hatha terhadap penurunan tingkat stres pada pasien dengan 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Yoga Hatha terhadap 

penurunan tingkat stres pada pasien dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II 

Tahun 2019.  Uji normalitas data perlu dilakukan sebelum pengujian hipotesis dan 

untuk mengetahui teknik uji hipotesis yang akan digunakan pada penelitian 

tersebut. Sugiono (2013) mengemukakan uji normalitas perlu dilakukan untuk 

mengetahui sebaran data pada variabel berdistribusi normal atau tidak, jika variabel 

berdistribusi normal dilakukan uji hipotesis menggunakan uji parametrik yaitu uji 

Paired T test , sedangkan jika variabel tidak berdistirbusi normal dilakukan uji 

hipotesis menggunakan uji non parametric yaitu uji Wilcoxon. Uji normalitas data 

pada penelitian ini menggunakan uji Saphiro Wilk, data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai p > 0,05 (Riadi, 2016). Hasil uji normalitas data skor stres sebelum 

dan sesudah diberikan yoga hatha menunjukan bahwa hasill uji normalitas sebaran 

pada variabel  stress sebelum diberikan yoga hatha didapatkan p = 0,001 hasil 

tersebut lebih kecil dari  0,05 yang berarti data berdistribusi tidak normal. Hasil uji 

normalitas pada variabel stres sesudah diberikan yoga hatha didapat p= 0,000 hasil 
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tersebut lebih kecil dari 0,05 berarti variabel stres sesudah diberikan yoga hatha 

juga tidak berdistribusi normal. 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon untuk menguji 

hipotesis pengaruh yoga hatha terhadap penurunan tingkat stres pada pasien dengan 

hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II tahun 2019.  Hasil uji Wilcoxon dapat dilihat 

pada tabel 18 sebagai berikut: 

Tabel 18 

Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Yoga Hatha Terhadap Penurunan Tingkat Stres 

Pada Pasien Dengan Hipertensi Di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

 

Tingkat Stres 

Sebelum 

Tingkat Stres Sesudah 
Jumlah 

p Ringan Sedang Berat  

f % f % f % f % 

Ringan 1 6,7       

0,002 Sedang 4 26,7 4 26,7     

Berat 1 6,7 5 33,3     

Jumlah 6 40,0 9 60,0   15 100  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis menggunakan uji 

Wilcoxon diperoleh nilai p = 0,002. Karena nilai p < α (0,05), maka H0 ditolak. Hal 

ini berarti bahwa ada pengaruh yoga hatha terhadap penurunan tingkat stres pada 

pasien dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

B.  Pembahasan dan Hasil Penelitian  

1. Hubungan usia terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan usia terhadap tingkat stres 

pada pasien dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II tahun 2019 dengan nilai 

signifikan p = 0,010 (p < 0,05). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saputri (2010) yang berjudul Hubungan Stres dengan Hipertensi  

pada Penduduk di Indonesia Tahun 2007 dengan subjek penelitian 10.892 orang 

ditemukan bahwa faktor usia berhubungan dengan tingkat stres pada pasien 
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hipertensi dengan nilai p = 0,000 (p<0,05). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Evita Rizky (2017) dengan judul Hubungan Antara Stres Dengan Kejadian 

Hipertensi pada dewasa Madya Di Dusun Bendo Desa Trimurti Srandakan Bantul 

Yogyakarta dengan subyek penelitian sebanyak 30 orang (38,5%) hasil penelitian 

menunjukan sebanyak 28 responden (35,9%) mengalami stres sedang dan 

menderita hipertensi. Hasil analisa statistic diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal 

ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan 

hipertensi pada dewasa madya di Dusun Bendo Desa Trimurti Srandakan Bantul 

Yogyakarta. Proporsi hipertensi yang diakibatkan oleh adanya interaksi umur 

dengan stres adalah sebesar 3,2%, dengan kata lain dari semua kejadian hipertensi 

sebanyak 3,2% dapat terjadi diakibatkan adanya interaksi antara umur dan stres. 

Pencegahan terjadinya hipertensi dapat dilakukan dengan cara pengendalian stres 

dan menumbuhkan emosi positif pada usia lanjut (Ostir, et al, 2006).  

Pendapat peneliti bahwa Subyek penelitian yang mengalami stres cenderung 

yang mengalami kenaikan tekanan darah serta dipengaruhi oleh faktor usia. 

Sebagian besar subyek penelitian di UPT Kesmas Sukawati II mengalami stres 

berat pada usia dewasa madya (31-59) tahun. . Usia mempengaruhi terjadinya 

hipertensi, pada usia lanjut, hipertensi lebih sering ditemukan hanya berupa tekanan 

darah sistolik. Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur, 

disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah besar, terutama 

menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik (Depkes, 2008). Papalia dan 

Old’s (2001) mengemukakan pada usia dewasa madya merupakan masa 

penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya 

bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak 
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homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawanya ke masa stres. 

Menurut Indriani (2008), proses menua adalah proses alami yang disertai adanya 

penurunan kondisi fisik dengan terlihat adanya penurunan fungsi organ tubuh. Hal 

ini juga diikuti dengan perubahan emosi secara psikologis dan kemunduran kognitif 

seperti suka lupa, dan hal-hal yang mendukung lainnya seperti kecemasan yang 

berlebihan, kepercayaan diri menurun, insomnia, juga kondisi biologis dan 

psikologis yang kesemuanya saling berintraksi satu sama lain 

2. Hubungan jenis kelamin terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan jenis kelamin terhadap 

tingkat stres subyek penelitian di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 dengan 

nilai signifikan p = 0,011 (p < 0,050). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian Palizgir, Bakhtiari dan Esteghamati (2013) yang 

menemukan bahwa faktor jenis kelamin memiliki nilai p = 0,004 (p < 0,05). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang 

berhubungan dengan tingkat stres pada pasien hipertensi.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Hutama dan Rochmawati 

(2016) terkait jenis kelamin dengan depresi pada pasien diabetes melitus 

menemukan bahwa nilai p = 0,185 (p > 0,05), artinya tidak ada hubungan faktor 

demografi jenis kelamin dengan stres pada penderita hipertensi. Pendapat peneliti 

bahwa jenis kelamin berhubungan dengan tingkat stres pada subyek penelitian dan 

perempuan lebih banyak mengalami stres, yaitu sebanyak 8 orang (53,3%). 

Menurut peneliti perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dan emosi dalam 

menyelesaikan masalah sehingga lebih rentan terpajan stressor. Kebiasaan 

memendam perasaan dan gaya hidup yang kurang menguntungkan juga membuat 
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perempuan sulit menghadapi stress. Palizgir, Bakhtiari dan Esteghamati (2013) 

mengemukakan ada beberapa faktor biologis dan sosial ekonomi yang mendukung 

alasan stres dan kecemasan yang lebih tinggi dari kelompok perempuan, seperti 

perubahan hormon, postpartum, dan periode premenopause, kerentanan genetik, 

dan ketergantungan pada orang lain. 

3. Hubungan pendidikaan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan pendidikan terhadap 

tingkat stres pada pasien dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

dengan nilai signifikan p = 0,092. (p > (0,05)  Semua subyek penelitian yang tidak 

bersekolah memiliki tingkat stres yang sedang dengan persentase 13,3%, subyek 

penelitian yang berpendidikan dasar sebagian besar memiliki tingkat stres yang 

sedang dengan persentase 13,3%, subyek penelitian yang berpendidikan menengah 

sebagian besar memiliki tingkat stres yang sedang dengan persentase 20,0% dan 

tingkat stres berat dengan persentase yang sama yaitu 20,0%, sedangkan subyek 

penelitian yang berpendidikan tinggi sebagian besar memiliki tingkat stres yang 

berat dengan persentase 13,3%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  Evita rizky 

(2017) dengan judul hubungan antara stres dengan kejadian hipertensi pada dewasa 

madya di dusun bendo Desa Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta dengan jumlah 

subyek penelitian 30 orang menunjukkan sebagian besar subyek penelitian 

mengalami hipertensi sebanyak 23 orang (29,5%) berpendidikan menengah. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan oleh (Prawesti, 2012) dengan judul Stres Pada 

Penyakit Terhadap kejadian Komplikasi Hipertensi Pada Pasien Hipertensi dengan 

jumlah subyek penelitian sebanyak 29 orang menunjukan sebagian besar  19 orang 

(65,0%) subyek penelitian berpendidikan menegah, 4 orang (14,0%) berpendidikan 
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dasar, dan 6 orang (21,0%) berpendidikan tinggi menunjukan hasil yang kurang 

begitu signifikan dalam tabulasi silang yang telah dilakukan berkaitan dengan stres 

yang terjadi.   

Penelitian lainnya yang tidak sesuai dengan hasil peneliti yakni penelitian yang 

dilakukan Halim (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor demografi 

yang berpengaruh pada stres melitputi Usia, Pendidikan, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 

dan Status Pernikahan. Khusus pada tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat 

pendidikan, akan semakin kompleks pola pikir dari subyek penelitian, sehingga 

dalam kondisi menderita sakit, beban pikiran yang ditanggung akan semakin berat 

sehingga menyebabkan stres yang diderita semakin tinggi. penelitian lain yang 

tidak sejalan dengan penelitian peneliti  adalah Kodim (2004) yang mengemukakan 

bahwa Pendidikan merupakan faktor yang paling sering dianalisis, karena dapat 

menjadi pendekatan berbagai macam hal seperti pola pikir, kepandaian, luasnya 

pengetahuan dan kemajuan berpikir. Pendidikan yang rendah berhubungan dengan 

hipertensi tak terkendali dengan ROP=1,37. Sama halnya dengan yang 

dikemukakan Jullaman (2008), bahwa seseorang yang berpendidikan rendah 

mempunyai risiko 2,17 kali (95% CI:1,37 – 3,43) dibandingkan yang berpendidikan 

tinggi.   

Pendapat peneliti bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan terhadap 

tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 hal ini 

didukung oleh data yang menunjukan tingkat stres sedang memiliki kedudukan 

yang sama baik pada subyek penelitian yang tidak sekolah dan berpendidikan dasar 

yaitu sebesar 13,3% sedangkan tingkat stres sedang dan berat pada pendidikan 

menengah memiliki persentase yang sama sebesar 20,0%  begitu pula dengan hasil 
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pengamatan pada subyek penelitian yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

sebagian besar memiliki tingkat stres yang berat dengan persentase 13,3%. Hal 

tersebut menunjukan hasil yang kurang signifikan berkaitan dengan tingkat 

pendidikan dan stres yang terjadi. Maka dari itu stres berat bagi seseorang belum 

tentu merupakan stres berat bagi yang lainnya karena setiap orang memiliki 

persepsi dan toleransi yang berbeda-beda tentang hal-hal yang menjadi hambatan 

atau tuntutan yang menimbulkan stres. 

4. Hubungan pekerjaan terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan pekerjaan terhadap tingkat 

stres pada pasien hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 dengan nilai 

signifikan p = 0,008 (p < 0,05),  penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saputri (2010) yang berjudul Hubungan Stres dengan Hipertensi  

pada Penduduk di Indonesia Tahun 2007 dengan subjek penelitian 10.892 orang 

ditemukan bahwa faktor pekerjaan berhubungan dengan tingkat stres pada pasien 

hipertensi dengan nilai p = 0,000 (p<0,05). Stres pada pekerjaan cenderung 

menyebabkan terjadinya hipertensi berat. Pria yang mengalami pekerjaan penuh 

tekanan, misalnya penyandang jabatan yang menuntut tanggung jawab besar tanpa 

disertai wewenang pengambilan keputusan, akan mengalami tekanan darah yang 

lebih tinggi selama jam kerjanya dibandingkan dengan rekan yang jabatan nya lebih 

longgar tanggung jawab. Hubungan faktor pekerjaaan yang dapat mempengaruhi 

tingkat stres adalah kehilangan pekerjaan,tekanan pekerjaan, persaingan yang ketat 

di dalam pekerjaan dapat menimbulkan stres yang dapat merubah emosi dan 

perilaku pekerja.  
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Pendapat peneliti bahwa Stres yang dialami oleh subyek penelitian yang bekerja 

sebagai pedagang, pengrajin, dan swasta merupakan suatu kondisi psikis dalam 

menghadapi rutinitas dan pekerjaan di lokasi kerjanya, dengan sejumlah tugas 

pokok dan fungsinya yang disebebkan oleh faktor beban kerja, kondisi fisik dan 

sosial dari lingkungan pekerjaannya, faktor ketersediaan fasilitas yang mendukung 

pekerjaannya dan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan 

pekerjaannya. Beevers (2003) mengemukakan Tekanan darah lebih tinggi telah 

dihubungkan dengan peningkatan stress, yang timbul dari tuntutan pekerjaan, hidup 

dalam lingkungan keriminal yang tinggi, kehilangan pekerjaan dan pengalaman 

yang mengancam nyawa. Seseorang yang terpapar stress bisa menaikkan tekanan 

darah sepintas dan hipertensi dini cenderung lebih reaktif. 

5. Hubungan Status pernikahan terhadap tingkat stres pasien hipertensi  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan status pernikahan terhadap 

tingkat stres pada pasien hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II Tahun 2019 dengan 

nilai signifikan p = 0,036 (p <  0,05 ),  penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saputri (2010) yang berjudul Hubungan Stres dengan Hipertensi  

pada Penduduk di Indonesia Tahun 2007 dengan subjek penelitian 10.892 orang 

ditemukan bahwa faktor status pernikahan berhubungan dengan tingkat stres pada 

pasien hipertensi dengan nilai p = 0,000 (p<0,05). Penelitian ini didukung oleh 

Tambunan (2008) ditemukan bahwa orang dengan status tidak/belum menikah 

dapat mengurangi risiko kejadian hipertensi. Sedangkan Janda/duda beresiko 2 kali 

untuk terkena hipertensi.  

Pendapat peneliti bahwa status pernikahan berpengaruh kuat terhadap gaya 

hidup dan tekanan sosial yang dialami seseorang, subyek penelitian yang statusnya 
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menikah mempunyai tekanan sosial yang paling rendah di masyarakat kebanyakan 

individu yang berstatus menikah memiliki pengelolaan rumah tangga sekaligus 

pemerhati kesehatannya, orang-orang yang telah menikah memiliki tingkat 

hormone kortisol (hormon stes) yang lebih rendah dibanding subyek penelitian 

yang berstatus janda atau duda karena seseorang yang janda/duda memiliki tekanan 

hidup yang lebih berat karena kehilangan seseorang yang disayangi. Menurut 

Swarth (2006) Kehilangan orang yang dicintai merupakan stres kehidupan yang 

paling berat dan dapat disertai dengan kemungkinan terkenanya penyakit serta 

kematian. Walaupun respon stres bervariasi di antara individu, kehilangan 

seseorang yang dicintai dapat menurunkan fungsi kekebalan hingga sebanyak 50%.  

6. Tingkat stres pada pasien hipertensi sebelum diberikan yoga hatha 

Hasil penelitian yang diperoleh sebelum diberikan yoga hatha sebagian besar 

subyek penelitian mengalami stres sedang sebanyak 8 orang (53,3%). Hasil 

penelitian yang di dapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Islami 

(2015) dengan judul Hubungan antara Stres dengan Hipertensi pada Pasien Rawat 

Jalan di Puskesmas Rapak Mahang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 

Kalimantan Timur dengan subyek penelitian sebanyak 47 orang. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar subjek penelitian yaitu 33 orang mengalami stres 

sedang. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh  Darwana (2014) dengan judul 

Hubungan Stres dengan Kenaikan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Rawat Jalan di 

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 

2013 dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 89 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian mengalami stres dalam satu 

bulan terakhir ini sebanyak 65 orang (73,0%). Menurut Khotimah (2013) dengan 
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judul Stres Sebagai Faktor Terjadinya Peningkatan Tekanan Darah Pada Penderita 

di Dusun Pajaran tahun 2013 dengan jumlah subyek sebanyak 77 orang. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sebagian besar subyek penelitian yaitu 45,5% 

mengalami stres sedang.  

Pendapat peneliti bahwa sebagian besar pasien hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati II mengalami stres sedang . subyek penelitian yang mengalami stres 

cenderung yang mengalami kenaikan tekanan darah serta dipengaruhi oleh faktor 

usia, jenis pekerjaan, dan status perkawinan karena belum adanya intervensi khusus 

untuk menangani gangguan psikologis yang dialami pasien hipertensi , apabila 

tidak ditangani akan mengakibatkan stres pada pasien hipertensi sehingga 

manajemen perawatan diri menjadi buruk. Kulkarni, et al (1998) mengemukakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah melalui stres, diantaranya stres 

karena kehidupan sehari-hari, tekananan pekerjaan, perbedaan suku bangsa, 

lingkungan sosial, dan tekanan emosional. Jika salah satu faktor risiko digabungkan 

dengan faktor-faktor stres diatas maka akan terjadi peningkatan tekanan darah dua 

kali lipat. Simon (2002) mengemukakan Stres akan meningkatkan resistensi 

pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan menstimulasi aktivitas 

syaraf simpatik. Adapun stres ini dapat berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, 

ekonomi, dan karakteristik personal. 

7. Tingkat stres pada pasien hipertensi setelah diberikan yoga hatha 

Hasil penelitian menunjukan setelah diberikan yoga hatha subyek penelitian 

mengalami penurunan tingkat stres dari tingkat stres berat menjadi tingkat stres 

sedang sebanyak 9 orang (53,3%) dan stres ringan sebanyak 6 orang (40,0%). Yoga 

hatha berpengaruh terhadap penurunan stres subjek penelitian. Angka yang 
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diperoleh melalui alat ukur stres, diketahui bahwa 15 subjek penelitian 

menunjukkan adanya penurunan skor setelah melakukan yoga hatha.  Hasil tersebut 

didukung teori Shindu (2013) bahwa yoga hatha dapat meningkatkan konsentrasi 

dan menenenangkan pikiran terhadap masalah yang dihadapi (stres). Penelitian 

yang dilakukan oleh Nugraheni (2014) dengan judul Pengaruh Pelatihan Yoga 

Hatha Terhadap Stres Pasien Kanker Payudara Pasca Kemoterapi dengan subyek 

penelitian sebanyak 42 orang. Hasil uji signifikasi  (p=0,043) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pelatihan yoga hatha terhadap stres pada pasien 

kanker payudara pasca kemoterapi di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. (HW 

Nugraheni, 2014).   

Pendapat peneliti bahwa yoga hatha dapat menurunkan tingkat stres pada pasien 

hipertensi karena memberi ketenangan dan ketentraman yang menyeluruh, tidak 

hanya fisik yang tenang dan relaks, pikiran, mental dan spiritual juga berada dalam 

keadaan relaks. Melakukan yoga hatha dalam praktik sehari-hari berarti mengetahui 

apa yang harus dilakukan ketika menemui ketidaknyamanan dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari. Subyek penelitian yang menderita penyakit hipertensi haruslah 

diberikan intervensi di bidang psikologis untuk mencegah gangguan psikologis 

seperti stres salah satunya dengan mengajarkan yoga hatha, selain mudah dilakukan 

yoga hatha bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja sehingga dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk selalu berfikir positif pada 

pasien hipertensi. Latihan yoga hatha dapat dilakukan subyek penelitian untuk 

mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, dan mental serta membuat lebih kuat dalam 

menghadapi stres, selain itu yoga hatha dapat bermanfaat untuk menyeimbangkan 

kembali otak kanan dan kiri, melancarkan aliran darah, meremajakan tubuh, 
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mengeluarkan endofrin, dan tentu saja memberi ketenangan. Didukung oleh teori 

Shindu (2013) mengatakan bahwa saat menghadapi stres, kelenjar adrenal di dalam 

tubuh akan bereaksi dan menimbulkan sensasi berupa sakit perut yang kemudian 

akan mengeluarkan hormon adrenalin yang akan terpompa ke aliran darah dan 

terkirim ke otak. Kemudian, otak akan merespon dengan mengeluarkan hormon 

kortisol yang disebut sebagai hormone stres. Tingginya kadar kortisol di dalam 

darah atau stres akan menimbulkan gejala seperti otot tubuh menegang, telapak 

tangan berkeringat, mata membelalak tegang, serta jantung berdebar kencang.  

8. Pengaruh yoga hatha terhadap stres pada pasien hipertensi  

Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh signifikan (p = 0,002) yoga hatha 

terhadap penurunan tingkat stres pada pasien dengan hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati II Tahun 2019. Penelitian ini didukung oleh hasil Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviana (2014) dengan judul Pengaruh Terapi Yoga Hatha 

terhadap Stres pada Penderita Kanker Stadium III dan IV di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Palembang dengan subyek penelitian sebanyak 10 orang 

menunjukkan hasil penelitian didapatkan nilai p = 0,000 (p < 0,01) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi yoga yang sangat signifikan terhadap stres 

pada penderita kanker stadium III dan IV di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Palembang. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wardani, 2015) dengan judul 

pengaruh latihan yoga hatha terhadap tingkat stres penderita hipertensi di dusun 

gamping sleman yogyakarta dengan subjek penelitian sebanyak 34 rorang yang 

menderita hipertensi. Hasil penelitian menunjukan (p=0,002) (p < 0,01) sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh latihan yoga hatha terhadap tingkat stres 

pada pada penderita hipertensi selama 6 hari berturut- turut.  

Menurut pendapat peneliti bahwa deteksi dini dan pemberian psikoterapi perlu 

dilakukan dalam memberikan perawatan hipertensi  yang rentan mengalami stres. 

Hasil penelitian ini menunjukkan sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa yoga 

hatha dapat berpengaruh terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi. Yoga hatha 

yang dilakukan pada penelitian ini dapat menurunkan tingkat stres namun rata-rata 

tingkat stres pasien hipertensi masih dalam kategori stres sedang dan ringan. 

Diamati satu persatu dari hasil penelitian masih ditemukan subjek penelitian yang 

skor stresnya masih tetap, terdapat skor stres tetap sebanyak 4 orang yaitu subjek 

penelitian No.4, No.6, No.08, dan No.10. 

C. Kelemahan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan seperti peneliti dalam pengambilan 

sampel penelitian menggunakan purposive sampling Sampel yang diambil dengan 

teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih semua anggota 

populasi dan sampel tidak representatif seperti halnya dengan sampel acak atau 

random. Penelitian ini juga tidak menggunakan kelompok kontrol sehingga tidak 

ada jaminan perlakuan yang telah diberikan pada penelitian ini merupakan satu-

satunya faktor yang menimbulkan perbedaan tingkat pre-test dan post-test pada  

 

 

 


