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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hipertensi 

1. Pengertian 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi tekanan darah 

lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. (The Seventh Report Of The Joint 

National Committee On Prevention, Detection, Evaluation And Treatment Of 

High Blood Pressure (JNC) (2003). Penyakit hipertensi berjalan dengan 

perlahan dan mungkin tidak dirasakan sampai menimbulkan kerusakan organ 

yang bermakna. Semakin tinggi tekanan darah semakin besar resiko 

kerusakan organ tersebut (Price, 2005). 

2. Etiologi hipertensi  

 Secara asal-usul penyebabnya, hipertensi dapat digolongkan dalam 

hipertensi primer (essensial) dan hipertensi sekunder. 

a. Hipertensi Primer (essensial) 

 Hipertensi primer (essensial) adalah suatu peningkatan persisten 

tekanan arteri yang dihasilkan oleh ketidakteraturan mekanisme 

kontrol homeostatik normal, yang tidak diketahui penyebabnya dan 

mencakup ± 90% dari kasus hipertensi. Disini ditemukan gambaran 

bentuk disregulasi tekanan darah yang monogenic dan poligenik 

mempunyai kecenderungan timbulnya hipertensi essensial. Banyak 

karakteristik genetik dari gen-gen ini yang mempengaruhi 
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keseimbangan natrium, tetapi juga didokumentasikan adanya mutasi-

mutasi genetik yang merubah ekskresi kallikrein urine, pelepasan 

nitric oxide, ekskresi aldosteron, steroid adrenal, dan 

angiotensinogen (DEPKES, 2006 ; Muchid, 2006). 

b. Hipertensi Sekunder 

 Hipertensi sekunder penyebabnya diketahui dan ini menyangkut 

± 10% dari kasus-kasus hipertensi. Penyebabnya seperti penggunaan 

estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, 

hiperaldosteronisme primer, dan sindrom cushing, feokromositoma, 

koarktasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. 

Selain itu hipertensi sekunder ini bisa juga disebabkan oleh obat-obat 

tertentu misalnya kartikosteroid, pil KB dengan kadar estrogen tinggi, 

fenilpropanolamine dan analog, cyclosporin dan tacrolimus, 

eritropoetin, sibutramin, antidepresan (terutama venlafaxine). 

(DEPKES, 2006 ; Muchid, 2006). 

3. Klasifikasi Dan Cara Pengukuran Hipertensi 

 Menurut The Seventh Report Of The Joint National Committee On 

Prevention, Detection, Evaluation And Treatment Of High Blood 

Pressure (JNC 7), klasifikasi tekanan darah pada dewasa terbagi menjadi 

kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1 dan hipertensi 

derajat 2. 
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Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7 

Klasifikasi Tekanan Darah 
Tekanan Sistolik dan Diastolik 

(mmHg) 

Normal 

Pre hipertensi 

Hipertensi derajat 1 

Hipertensi derajat 2 

<120 dan < 80 

120-139 atau 80-89 

140–159 atau 90–99 

>160 atau >100 

Sumber : 

The Seventh Report Of The Joint National Committee On Prevention, 

Detection, Evaluation And Treatment Of High Blood Pressure (JNC) 

(2003).  

 Pengukuran tekanan darah dilakukan setelah pasien istirahat 

sekitar 10 menit dari aktifitas dengan posisi duduk dengan nyaman di 

kursi. Lengan baju bagian atas harus digulung, palpasi arteri brakialis dan 

meletakkan manset diatas nadi brakialis. Palpasi nadi radialis atau brakialis 

dengan ujung jari satu tangan sambil menggelembungkan manset dengan 

cepat sampai tekanan 30 mmHg diatas titik dimana denyut tidak teraba. 

Dengan perlahan kempiskan manset dan catat dimana titik dimana denyut 

nadi muncul. Kempiskan manset dan tunggu 30 detik. 

4. Faktor Resiko Hipertensi 

 Resiko hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari 

faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. 

Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, 

umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi 

melipusi stres, obesitas dan nutrisi (Anggraini, 2009). 
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a. Faktor Genetik 

 Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan 

menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. 

Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler 

dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium individu dengan 

orang tua, dengan hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih besar 

untuk menderita hipertensi dari pada orang yang tidak mempunyai 

keluarga dengan riwaya hipertensi. Sedangkan perbandingan antara 

orang kulit putih, orang kulit hitam di negara barat lebih 

banyakmenderita hipertensi, lebih tinggi tingkat hipertensinya, dan 

lebih besar tingkat morbiditas maupun mortalitasnya, sehingga 

diperkirakan ada kaitannya hipertensi dengan perbedaan genetik. 

Beberapa peneliti mengatakan terdapat kelainan pada gen 

angiotensinogen tetapi mekanismenya mungkin bersifat poligenik 

(Gray, 2005). 

b. Umur 

 Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan 

fisiologis, pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan 

aktivitas simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu reflex baroreseptor 

pada usia lanjut sensitivitasnya sudah berkurang, sedangkan peran 

ginjal juga sudah berkurang dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi 

glomerulus menurun. Bertambahnya umur, maka tekanan darah juga 

akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan 
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mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen 

pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur 

menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkat 

karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada 

penambahan umur sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan darah 

diastolic meningkat sampai dekade kelima dan keenam kemudian 

menetap atau cenderung menurun. (Anggraini, 2009). 

c. Jenis Kelamin 

 Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan 

wanita. Namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler 

sebelum menopause. Wanita yang belum mengalami menopause 

dilindungi oleh hormone estrogen yang berperan dalam meningkatkan 

kadar High Density Lipoprotein (HDL) (Anggraini, 2009). Kadar 

kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam 

mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan 

estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada 

usia premenopause. Pada premenopause wanita mulai kehilangan 

sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi 

pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut dimana 

hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur 

wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita umur 

45-55 tahun (Anggraini, 2009). 
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d. Etnis 

 Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang berkulit hitam dari 

pada yang berkulit putih. Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti 

penyebabnya. Namun pada orang kulit hitam ditemukan kadar rennin 

yang lebih rendah dan sensitifitas terhadap vasopresin lebih besar 

(Gray, 2005). 

e. Obesitas 

 Patogenesis obesitas sehingga mengakibatkan hipertensi 

merupakan hal yang kompleks karena penyababnya multi-faktor dan 

saling berhubungan. Leptin, asam lemak babas dan insulin serta obs-

truktive sleep apnea yang meningkat pada orang obesitas akan 

menyebabkan konstriksi dan aktifitas sistem saraf simpatis. 

Disamping itu, resistensi insulin dan disfungsional endothelial juga 

menyebabkan vasokonstriksi. Peningkatan aktifitas saraf simpatis 

ginjal, resistensi insulin dan hiperaktifitas sistem renin angiotensi 

menjadikan reabsorbsi natrium pada ginjal meninggi. Semua faktor 

diatas akan mengakibatkan terjadinya hipertensi. (Makmur, 2008 cit. 

Lumoindong, 2013). 

f. Merokok 

 Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Perokok 

berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi 

maligna dan risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami 

ateriosklerosis. Sedangkan menurut Jono (2009) merokok, minum-
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minuman beralkohol, minum obat-obatan, misalnya ephedrin dan 

epinefrin, dapat merangsang sistem adrenergik dan meningkatkan 

tekanan darah. Rokok mengandung nikotin yang merangsang 

pelepasan adrenalin sehingga meningkatkan tekanan darah, denyut 

nadi dan tekanan kontraksi jantung. 

g. Stres 

 Stres merupakan suatu tekanan fisik maupun psikis yang tidak 

menyenangkan. Stres akan menstimulasi system saraf simpatis yang 

meningkatkan curah jantung dan vasokontriksi arteriol, yang 

kemudian meningkatkan tekanan darah. Stres atau ketegangan jiwa 

(rasa tertekan, murung, rasa marah, dendam, rasa takut, dan rasa 

bersalah) juga dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan 

hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat dan 

kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat (Kozier, 2010 ; 

Gunawan, 2001 ; Jono 2009). 

5. Patofisiologi 

 Renin dan angiotensin memegang peranan dalam pengaturan 

tekanan darah. Ginjal memproduksi renin yaitu suatu enzim yang 

bertindak sebagai substrat protein plasma untuk memisahkan angiotensin 

I, yang kemudian diubah oleh converting enzym dalam paru menjadi 

bentuk angiotensin II kemudian menjadi angiotensin III. Angiotensin II 

dan III mempunyai aksi vasokonstriktor yang kuat pada pembuluh darah 

dan merupakan makanisme kontrol terhadap pelepasan aldosteron. 
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Aldosteron sangat bermakna dalam hipertensi terutama pada 

aldosteronisme primer. Melalui peningkatan aktivitas sistem 

saraf simpatis, angiotensin II dan III juga mempunyai efek inhibiting atau 

penghambatan ekskresi garam (Natrium) dengan akibat peningkatan 

tekanan darah (Sharma S, 2008). 

 Peningkatan tekanan darah terus-menerus pada klien hipertensi 

esensial akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah pada organ-

organ vital. Hipertensi esensial mengakibatkan hyperplasia medial 

(penebalan) arteriole-arteriole. Karena pembuluh darah menebal, maka 

perfusi jaringan menurun dan mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Hal 

ini menyebabkan infark miokard, stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal. 

(Sharma S, 2008). 

6. Manifestasi klinis 

 Peningkatan tekanan darah kadang merupakan satu-satunya tanda. 

Kemudian akan muncul keluhan lain seperti sakit kepala, telinga 

berdenggung, rasa berat ditengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, 

dan pusing (Tohaga, 2008). 

7. Komplikasi 

 Menurut Gray (2005) hipertensi juga bisa menyebabkan 

komplikasi pada organ-organ penting dalam tubuh seperti dibawah ini : 

a. Jantung 

 Penyakit jantung koroner sering terjadi pada penderita 

hipertensi, dan bersama dengan disfungsi ventrikel kiri penyebab 
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tingginya angka kematian akibat penyakit jantung. Risiko kejadian 

jantung (kematian, infark miokard, gagal jantung, aritmia ventrikel) 

akan berkurang jika tekanan darah diturunkan menuju normal. Lebih 

lanjut Gray menyatakan jika tekanan diastolik diturunkan dibawah 

angka 80 mmHg, risiko akan mulai meningkat. Peningkatan gejala 

penyakit jantung pada tekanan diastolik yang rendah mungkin 

disebabkan karena rendahnya tekanan perfusi koroner, yang dengan 

miokard yang menebal disertai resistensi arteriol yang meninggi 

akibat peoses hipertensi, penyebab iskemia jantung terutama pada 

malam hari ketika tekanan darah biasanya paling rendah (Gray, 2005). 

b. Ginjal 

 Terjadi kerusakan dan gagal ginjal secara perlahan sering 

ditemukan pada hipertensi menahun, khususnya dengan kontrol yang 

tidak teratur, dan lebih sering pada orang yang berkulit hitam. 

Hilangnya kemampuan pemekatan urin akan menyebabkan terjadinya 

nokturia. Mikroalbuminuria berlanjut dengan proteinuria yang lebih 

hebat dan penurunan bersihan kreatinin. Akhirnya, dapat terjadi gagal 

ginjal tahap akhir dan memerlukan dialisis. Pada hipertensi gagal 

ginjal akut sering terjadi dan merupakan penyebab utama kematian 

jika hipertensi tidak diterapi dengan tepat. Kejadian demikian 

merupakan suatu kedaruratan medis (Gray, 2005). 
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c. Otak 

 Terjadinya stroke dan serangan iskemik transien lebih sering 

ditemukan pada penderita hipertensi. Selama stroke tekanan darah 

akan meningkat secara akut dan perlu kehati-hatian untuk 

menurunkannya. Resistensi vaskular serebral akan meningkat karena 

efek hipertensi jangka panjang, juga kemungkinan efek akut edema 

serebral, dan reduksi berlebihan tekanan perfusi arteri serebral dapat 

meningkatakan iskemia serebral (Gray, 2005). 

8. Penatalaksanaan 

a. Penatalaksanaan farmakologi 

 Banyak pasien hipertensi memerlukan kombinasi obat untuk 

mendapatkan kontrol tekanan darah yang kuat. Golongan-golongan 

obat umumnya mempunyai efek tambahan pada tekanan darah jika 

diresepkan bersama, sehingga dosis submaksimal dari kedua obat 

akan menghasilkan respon tekanan darah yang lebih besar. 

Pendekatan ini dapat berkaitan dengan pengurangan efek samping 

dibanding dosis maksimal obat tuggal. Kombinasi rasional dari 

golongan-golongan obat termasuk : 1) diuretik tiazid dan penyekat β ; 

2) diuretik tiazid dan penghambat ACE ; 3) penyekat β dan antagonis 

kalsium ; 4) antagonis kalsium dan penghambat ACE ; 5) penghambat 

ACE dan penyekat α ; 6) penyekat α dan antagonis kalsium. 

Setiap pasien hipertensi perlu pelakuan berbeda dalam menemukan 

pilihan terapi, pilihan ditetapkan tergantung faktor-raktor seperti usia, 
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komorbiditas (misalnya diabetes, penyakit jantung koroner, asma), 

dan profil farmakologis serta efek samping obat. Namun bila benar-

benar tidak ada obat yang diindikasikan atau kontraindikasikan, 

deuretiktiazid harus dipilih karena kelompok ini efektif, menurunkan 

komplikasi hipertensi jangka panjang, dapat ditoleransi dengan baik, 

dan harganya terjangkau (Gray, 2005). 

b. Penatalaksanaan non farmakologi 

 Selain pengobatan secara farmakologi, dapat juga dilakuan 

pengobatan non farmakologi yang dapat mengontrol tekanan darah 

sehingga pengobatan farmakologi tidak diperlukan atau ditunda (LIPI, 

2009). Dilakukan dengan konseling pada petugas medis yang 

berkompeten. Salah satunya tindakan non farmakologi untuk 

penderita hipertensi adalah mengubah gaya hidup seperti mengurangi 

konsumsi rokok dan alkohol, menurunkan berat badan (obesitas), 

menejemen stres (Hawari, 2008). 

1) Modifikasi gaya hidup 

 Semua pasien dan individu dengan riwayat keluarga 

hipertensi perlu dinasehati mengenai perubahan gaya hidup, 

seperti mengurangi asupan garam (total <5 g/hari), asupan lemak 

jenuh dan alkohol (pria < 21 unit dan perempuan <14 unit per 

minggu), perbanyak makan buah dan sayuran (setidaknya 7 

porsi/hari), tidak merokok, dan berolahraga teratur; semua ini 

terbukti dapat merendahkan tekanan darah dan dapat menurunkan 
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penggunaan obat-obatan. Bagi penderita hipertensi ringan atau 

nilai batas tanpa komplikasi, pengaruh perubahan ini dapat 

dievaluasi dengan pengawasan selama 4-6 bulan pertama (Gray, 

2005). 

 Mengatur pola makan juga diperlukan, seperti mengurangi 

konsumsi garam, satu sendok teh perhari dan menghindari makan-

makanan yang berlemak (Muhammadun, 2010). 

2) Manajemen stres 

 Berbagai cara untuk mengurangi stres antara lain melalui 

aktivitas yang menggembirakan serta berbagai macam relaksasi. 

Relaksasi adalah suatu bentuk latihan untuk mengurangi stres, 

menurut Hartono (2007), LIPI (2009) dan Purwanto (2006) cara 

latihan relaksasi dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu : 

a) Relaksasi otot 

 Relaksasi otot adalah teknik sistematis untuk mencapai 

keadaan relaksasi, metode yang diterapkan melalui metode 

relaksasi progresif dengan latihan bertahap dan 

berkesinambungan, pada otot skeletal dengan cara 

menegangkan dan melemaskannya yang dapat mengembalikan 

perasaan otot sehingga otot menjadi rileks dan mengurangi 

tingkat stres serta pengobatan untuk menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi. 
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b) Relaksasi dengan latihan pernapasan 

 Relaksasi dengan latihan pernapasan dapat mengurangi 

ketegangan dengan cukup efektif. Bernafaslah dengan wajar, 

hiruplah udara melalui hidung dengan cukup dalam, kemudian 

keluarkan menghembuskan napas secara perlahan, 

bayangkanlah suatu kondisi yang positif, misal tenang, sabar, 

rileks. 

c) Relaksasi dengan hipnosis/autosugesti 

 Metode relaksasi dengan hipnosis/autosugesti dilakukan 

dengan cara bernapas pelan dan rileks. Tanpa mengucapkan 

kata apa pun, kita cukup memusatkan kesadaran/perhatian 

pada pengembangan perut dan pengempisan paru saat 

mengeluarkan napas. Pada prinsipnya, metode relaksasi dapat 

disesuaikan dengan keyakinan masing-masing individu; 

dengan menggunakan keyakinan itu secara teratur, maka akan 

didapatkan manfaat sepenuhnya dari faktor keyakinan itu yang 

disebut efek hipnosis/autosugesti. 

d) Relaksasi Benson 

 Relaksasi Benson merupakan pengembangan metode 

respon relaksasi dengan melibatkan faktor keyakinan pasien, 

yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga 

dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan 

kesejahteraan lebih tinggi. Dzikir searah juga dengan 
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pengertian relaksasi menurut Benson karena tindakan dzikir 

yang melibatkan keyakinan seseorang akan Allah SWT 

sebagai Tuhannya yang akan menimbulkan kenyamanan dan 

perasaan rileks. 

e) Relaksasi dengan cara lain 

 Relaksasi dengan cara lain ini dapat dicapai dengan 

beberapa kegiatan lain, tentunya kegiatan-kegiatan yang ringan 

dan santai, misalnya bersiul/bernyanyi, jalan santai dipagi hari, 

atau duduk santai menikmati pemandangan alam di sore hari, 

dapat juga dengan melakukan kegiatan penyaluran hobi misal 

melukis atau mendengarkan musik ringan, pergi ke sungai atau 

danau untuk memancing, duduk memancing selama dua atau 

tiga jam tidak banyak gerak dan tanpa memikirkan persoalan-

persoalan lain akan menenangkan pikiran dan mengurangi 

stres. Meditasi dan latihan yoga atau taichi jika dilakukan 

secara teratur, juga dapat mengurangi ketegangan dan 

berfungsi sebagai latihan relaksasi yang baik. 

B. Stres 

1. Pengertian 

 Istilah stres digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi fisik dan 

psikis yang tidak spesifik seseorang terhadap keadaan tertentu yang 

mengancam (Carlson, 2005). Stres merupakan suatu fenomena universal 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari serta 
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akan dialami oleh setiap orang. Stres memberi dampak secara total pada 

individu yaitu dampak terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan 

spiritual. (Carlson, 2005 ; Rasmun, 2004). 

2. Penyebab stress 

 Kondisi sehat dapat dipertahankan karena individu mempunyai 

ketahanan tubuh yang baik. Stres terjadi karena tidak adekuatnya 

kebutuhan dasar manusia yang akan bermanifestasi pada perubahan 

fungsi fisiologis, kognitif, emosi, dan perilaku (Gunawan, 2007).  

 Menurut Brannon & Feist (2007) dan Myers (1996), stres dapat 

berasal dari tiga sumber, yaitu: 

a. Katastrofi, adalah kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba dan 

tidak dapat diprediksi. Contoh dari katastrofi adalah bencana alam dan 

perang. 

b. Perubahan kehidupan seseorang dapat memicu terjadinya stres. 

Contoh dari kejadian yang dapat mengubah hidup seseorang adalah 

perceraian, kematian orang yang dicintai, dan kehilangan pekerjaan. 

c. Kejadian sehari-hari yang dapat menimbulkan stres misalnya jadwal 

kerja yang padat, lalu lintas yang macet, dan antrian yang panjang di 

kasir, loket, atau bank. 

 Menurut Rasmun (2004), stresor adalah variabel yang dapat 

diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya stres. Sumber stres dapat 

berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. Stres terjadi apabila stresor 

tersebut dirasakan dan dipersepsikan sebagai ancaman sehingga 
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menimbulkan kecemasan yang merupakan awal dari gangguan kesehatan 

fisik dan psikologis. Beberapa jenis stresor adalah sebagai berikut:  

a. Stresor biologik  

 Stresor biologik dapat berupa bakteri, virus, hewan, binatang, 

tumbuhan, dan berbagai macam makhluk hidup yang dapat 

mempengaruhi kesehatan. Tumbuhnya jerawat, demam, dan digigit 

binatang dipersepsikan dapat menjadi stresor dan mengancam konsep 

diri individu. 

b. Stresor fisik  

 Stresor fisik dapat berupa perubahan iklim, suhu, cuaca, 

geografi, dan alam. Letak tempat tinggal, demografi, jumlah anggota 

dalam keluarga, nutrisi, radiasi, kepadatan penduduk, imigrasi, dan 

kebisingan juga dapat menjadi stresor. 

c. Stresor kimia  

 Stresor kimia dapat berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. 

Contoh stresor yang berasal dari dalam tubuh adalah serum darah dan 

glukosa sedangkan stresor yang berasal dari luar tubuh misalnya obat, 

alkohol, nikotin, kafein, polusi udara, gas beracun, insektisida, 

pencemaran lingkungan, bahan-bahan kosmetika, bahan pengawet, 

pewarna, dan lain-lain.  
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d. Stresor sosial dan psikologik  

 Stresor sosial dan psikologik misalnya rasa tidak puas terhadap 

diri sendiri, kekejaman, rendah diri, emosi yang negatif, dan 

kehamilan.  

e. Stresor spiritual  

 Stresor spiritual yaitu adanya persepsi negatif terhadap nilai-

nilai ke-Tuhanan. 

3. Patofisiologi terjadinya stres 

 Menurut Rasmun (2004), sesungguhnya tidak ada stresor yang 

dapat membahayakan kehidupan karena stresor diperlukan untuk 

meningkatkan kewaspadaan, kematangan pribadi, dan kompetisi dalam 

hidup.  

Dalam jangka pendek, stres menghasilkan perubahan adaptif yang 

membantu seseorang untuk merespons stresornya (misalnya mobilisasi 

sumber energi), tetapi dalam jangka panjang ia menghasilkan perubahan-

perubahan yang maladaptif (misalnya, kelenjar adrenal yang membesar). 

Respon stres bersifat kompleks dan bervariasi. Respon seseorang terhadap 

stres bergantung pada jenis stresornya, kapan waktunya, bagaimana sifat 

orang yang mengalami stres, dan bagaimana orang yang mengalami stres 

bereaksi terhadap stresornya (Pinel, 2009).  

 Menurut Davison (2006), terdapat tiga fase dalam proses 

terjadinya stres. Pada fase pertama, yaitu reaksi alarm, sistem saraf 

otonom diaktifkan oleh stres. Jika stresor terlalu kuat, terjadi luka pada 
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saluran pencernaan, kelenjar adrenalin membesar, dan timus menjadi 

lemah. Pada fase kedua, resistensi, organisme beradaptasi dengan stres 

melalui berbagai mekanisme. Jika stresor menetap atau organisme tidak 

mampu merespons secara elektif, maka terjadilah fase ketiga, yaitu suatu 

tahap kelelahan yang amat sangat dan organisme akan mati atau 

mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 

4. Pengukuran tingkat stress 

a. Perceived Stress Scale (PSS-10) 

 The Perceived Stress Scale (PSS-10) yang dirancang oleh Cohen 

(1994). Skala ini dirancang untuk mengukur sejauh mana situasi dalam 

kehidupan individu yang dinilai sebagai stres. Skala ini terdiri dari 10 

item yang disusun berdasarkan pengalaman dan persepsi individu tentang 

apa yang dirasakan dalam kehidupan mereka, yaitu perasaan tidak 

terprediksi (feeling of unpredictability), perasaan tidak terkontrol (feeling 

of uncontrollability) dan perasaan tertekan (feeling of overloaded) 

(Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Skala ini menggunakan 

alternatif yaitu Tidak Pernah, Hampir Tidak Pernah, Kadang-Kadang, 

Hampir Sering dan Sangat Sering. 

 Skor PSS yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat stres yang 

lebih tinggi dan menunjukkan kemungkinan stres yang lebih besar 

mengganggu hal-hal seperti perubahan gaya hidup dan kemampuan 

mereka untuk memperbaikinya. Skor yang lebih tinggi berhubungan 

dengan peningkatan kerentanan seseorang terhadap kesehatan 
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dikompromikan, terutama jika stres besar kehidupan (kehilangan 

pekerjaan, akhir sebuah hubungan, kematian orang yang dicintai, dan 

lain-lain) terjadi dalam waktu dekat. 

 Instrumen The Perceived Stress Scale (PSS-10) telah dinyatakan 

valid dan reliabel dengan nilai koefisien Chronbach Alpha sebesar 0,85 

(Cohen et al., 1983). Andreou, et al., (2011) dalam penelitiannya menguji 

kembali instrument PSS-10 ini dengan hasil nilai koefisien Chronbach 

Alpha sebesar 0,82. Zhen Wang, et al., (2011) melakukan uji validitas 

pada instrument PSS-10 di komunitas China dengan hasil nilai koefisien 

Chronbach Alpha sebesar 0,86. Dan setelah 2 minggu kemudian ditest 

lagi pada responden yang sama dengan hasil nilai koefisien Chronbach 

Alpha sebesar 0,68. Smith (2014) juga melakukan uji validitas terhadap 

instrument PSS-10 dengan hasil koefisien Alpha 0,848 dan koefisien 

reliability 0,861. Untuk PSS-10 dalam bahasa Indonesia telah digunakan 

dalam penelitian, yang sebelumnya telah diuji dengan nilai koefisien 

Chronbach Alpha sebesar 0,96 (Pin, 2011). 

b. Depression Anxiety Stress Scales (DASS) 

 Skala Pengukuran Dass (Depression Anxiety Stress Scale) yang di 

pelopori oleh Lovibond (1995) merupakan alat uji instrumen yang telah 

baku dan tidak perlu di uji validitasnya lagi. DASS terdiri dari 42 item 

pertanyaan yang menggambarkan tingkat stress dan kecemasan. 

(Lovibond,1995:2). 
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 DASS adalah satu set tiga laporan diri skala yang dirancang untuk 

mengukur keadaan emosional negatif dari depresi, kecemasan dan stres. 

DASS dibangun tidak hanya sebagai satu set timbangan untuk mengukur 

keadaan emosional konvensional didefinisikan, tetapi untuk memajukan 

proses mendefinisikan, memahami, dan mengukur keadaan emosional di 

mana-mana dan klinis signifikan biasanya digambarkan sebagai depresi, 

kecemasan dan stres. 

 Masing-masing dari tiga skala DASS berisi 14 item, dibagi 

menjadi subskala dari 2-5 item dengan isi yang serupa. Skala Depresi 

menilai dysphoria, putus asa, devaluasi hidup, sikap meremehkan diri, 

kurangnya minat/keterlibatan, anhedonia, dan inersia. Skala Kecemasan 

menilai gairah otonom, efek otot rangka, kecemasan situasional, dan 

pengalaman subjektif dari mempengaruhi cemas. Skala Stres sensitif 

terhadap tingkat kronis non-spesifik gairah. Ini menilai kesulitan santai, 

gairah saraf, dan menjadi mudah marah/gelisah, mudah tersinggung/over-

reaktif dan tidak sabar. Subyek diminta untuk menggunakan 4-point 

keparahan/skala frekuensi untuk menilai sejauh mana mereka telah 

mengalami masing-masing negara selama seminggu terakhir. Skor untuk 

Depresi, Kegelisahan dan Stres dihitung dengan menjumlahkan skor 

untuk item yang relevan (Lovibond,1995). 

 DASS ini dapat diberikan baik secara berkelompok maupun 

perorangan untuk tujuan penelitian. Kapasitas untuk membedakan antara 

tiga negara terkait depresi, kecemasan dan stres akan berguna bagi 
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peneliti berkaitan dengan etiologi, sifat dan mekanisme gangguan 

emosional. Sebagai pengembangan penting dari DASS itu dilakukan 

dengan non-klinis sampel, sangat cocok untuk skrining remaja normal dan 

dewasa. Mengingat kemampuan bahasa yang diperlukan, tampaknya tidak 

ada kasus yang kuat terhadap penggunaan timbangan untuk tujuan 

komparatif dengan anak-anak berumur 12 tahun. Harus diingat, 

bagaimanapun, bahwa batas usia skala pengukuran DASS adalah 17 - 35 

tahun (Lovibond,1995). 

C. Pijatan 

1. Pengertian 

 Pijatan adalah manipulasi terhadap jaringan lunak, umumnya 

dengan menggunakan tangan, untuk menstimulasi dan merelaksasi serta 

mengurangi stress dan kecemasan yang merupakan upaya penyembuhan 

yang aman, efektif, dan tanpa efek samping, serta bisa dilakukan sendiri 

maupun dengan bantuan yang sudah ahli (Firdaus, 2011 ; Craven & 

Hirnle, 2002). 

2. Manfaat Pijatan 

 Terapi pijatan dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit 

fisik. Berbagai masalah kesehatan bisa diatasi dengan pijatan yang tepat. 

Badan yang lelah juga dapat segar kembali setelah dipijatan. Akan tetapi 

pijatan tidak hanya berguna untuk kesembuhan penyakit fisik, tetapi juga 

dapat membantu membuat rileks pikiran sehingga dapat mengurangi stres 

dan membuat nyaman, dan dapat memicu terlepasnya endorfin, zat kimia 
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otak (neurotransmitter) yang menghasilkan perasaan nyaman (B. 

Mahendra, Yoan Destarina, 2009 ; Handoyo, 2000). 

 Pijatan juga dapat memperbaiki masalah di persendian otot, 

melenturkan tubuh, memulihkan ketegangan dan meredakan nyeri. Selain 

itu bisa memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi kegelisahaan dan 

depresi. Bisa juga mempengaruhi aliran getah bening, otot, saraf, dan 

saluran pencernaan dan stress (B. Mahendra, Yoan Destarina, 2009 ; 

Handoyo, 2000). 

3. Macam-macam gerakan Pijatan 

 Menurut Graha dan Prionoadi (2012), gerakan pijatan 

menggunakan 4 cara yaitu manipulasi friction, efflurage, traction, dan 

reposition seperti yang dijelaskan di bawah ini : 

a. Manipulasi friction adalah manipulasi dengan cara menggerus. 

Tujuannya adalah menghancurkan myoglosis yaitu timbunan dari sisa-

sisa pembakaran yang terdapat pada otot dan menyebabkan 

pengerasan serabut otot. 

b. Manipulasi efflurage adalah manipulasi dengan cara menggosok-

gosok atau mengelus-elus. Tujuan dari manipulasi efflurage adalah 

untuk mempelancar peredaran darah. 

c. Tarikan (traction) caranya adalah menarik bagian anggota gerak tubuh 

(persendian) yang mengalami cedera agar mendapatkan regangan 

sebelum mendapatkan reposisi pada sendi tersebut. 
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d. Mengembalikan sendi pada posisinya (reposition) caranya adalah 

waktu penarikan (traction) pada bagian anggota gerak tubuh yang 

mengalami cedera (persendian) dilakukan pemutaran atau penekanan 

agar sendi kembali pada posisi semula.  

 Callaghan (1993) memaparkan beberapa pengertian serta teknik 

dasar pijatan punggung. Aplikasi pijatan tersebut sebagai berikut : 

a. Euffleurage (menggosok), adalah gerakan ringan berirama yang 

dilakukan pada seluruh permukaan tubuh. Effleurage menggunakan 

seluruh permukaan telapak tangan dan jari-jari untuk menggosok 

daerah tubuh tertentu. Tujuan aplikasi ini adalah memperlancar 

peredaran darah dan cairan getah bening (limfe). 

b. Friction (menggerus) adalah gerakan menggerus yang arahnya naik 

dan turun secara bebas. Friction menggunakan ujung jari atau ibu jari 

dengan menggeruskan melingkar seperti spiral pada bagian otot 

tertentu. Tujuannya adalah membantu menghancurkan myloglosis, 

yaitu timbunan sisa-sisa pembakaran energi (asam laktat) yang 

terdapat pada otot yang menyebabkan pengerasan pada otot. 

c. Petrissage merupakan manipulasi yang terdiri dari perasan, tekanan, 

atau pengangkatan otot dan jaringan dalam. Efek petrissage dapat 

mempengaruhi saraf motorik. Efek petrissage sangat berguna pada 

saat terjadi kelelahan otot. Petrissage (memijat) yaitu dilakukan 

dengan memeras atau memijat otot-otot serta jaringan penunjangnya, 

dengan gerakan menekan otot kebawah dan kemudian meremasnya, 
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yaitu dengan jalan mengangkat seolah-olah menjebol otot keatas. 

Tujuan dari petrissage yaitu untuk mendorong aliran darah kembali 

kejantung dan mendorong keluar sisa-sisa pembakaran. 

d. Tapotement merupakan gerakan pukulan ringan berirama yang 

dibarikan pada bagian yang berdaging. Tujuannya adalah mendorong 

atau mempercepat aliran darah dan mendorong keluar sisa-sisa 

pembakaran dari tempat persembunyiannya. Tapotement (memukul) 

yaitu dengan kepalan tangan, jari lurus, setengah lurus atau dengan 

telapak tangan yang mencekung, dengan dipukulkan ke bagian otot-

otot besar seperti otot punggung. Tujuannya yaitu untuk merangsang 

serabut saraf tepi dan merangsang organ-organ tubuh bagian dalam. 

e. Vibration (menggetarkan), yaitu gerakan menggetarkan yang 

dilakukan secara manual juga mekanik. Tujuannya adalah untuk 

merangsang saraf secara halus dan lembut agar mengurangi atau 

melemahkan rangsang yang berlebihan pada saraf yang dapat 

menimbulkan ketegangan. Vibration (menggetar) yaitu manipulasi 

dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari, getaran yang 

dihasilkan dari kontraksi isometri dari otot-otot lengan bawah dan 

lengan atas, yaitu kontraksi tanpa pemendekan atau pengerutan 

serabut otot. Tujuan vibration yaitu untuk merangsangi saraf secara 

halus dan lembut, dengan maksud untuk menenangkan saraf. 

 Sedangkan menurut Chen, et al. (2013), pijatan punggung meliputi 

gerakan-gerakan ; pressing/menekan dan stroking/membelai (effleurage), 
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kneading/menguleni (petrissage), menggosok dengan stroke pendek, 

tapping/perkusi, dan menggosok dengan stroke panjang 

(friction/gesekan). 

4. Pengaruh Pijatan dalam Menurunkan Stress 

 Ketika jaringan otot kontraksi saat pijatan akan membuat sistem 

saraf disekitar area dipijat juga ikut tertekan dan jaringan otot rileks maka 

saraf juga akan teregang, sehingga meningkatkan aktivitas parasimpatis 

untuk mengeluarkan neurotransmitter seperti hormon endorphin, 

serotonin, asetilkolin (Olney, 2005). Melalui respon yang dihasilkan oleh 

otak : penigkatan level serotonin dapat mengurangi efek psikis dari stress 

dan mengurangi efek psiko seperti hipertensi. Hormon yang dikeluarkan 

medula adrenal pada massa stress yaitu norepineprin dan epineprin yang 

dilepaskan oleh kelenjar adrenal dalam darah dapat meningkatkan respon 

“fight and fight” (Olney, 2005). 

 Pijatan dapat membuat vasodilatasi pembuluh darah dan getah 

bening serta meningkatkan respon reflek baroreseptor yang 

mempengaruhi penurunan aktivitas sistem saraf simpatis dan 

meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis serta sebagai proses memberi 

impuls aferen mencapai pusat jantung. Akibat sirkulasi darah lancar pada 

organ seperti muskuloskeletal dan kardiovaskuler, aliran dalam darah 

meningkat, pembuangan sisa-sisa metabolik semakin lancar sehingga 

memicu pengeluaran hormon endorphin yang berfungsi memberikan rasa 

nyaman. Kondisi rileks yang dirasakan tersebut dikarenakan relaksasi 
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dapat memberikan pemijatan halus pada berbagai kelenjar pada tubuh, 

menurunkan produksi kortisol dalam darah, mengembalikan pengeluaran 

hormon yang secukupnya sehingga memberikan keseimbangan emosi dan 

ketegangan pikiran (Olney, 2005). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Garner, et al., (2008) yang 

bertujuan untuk mengetahui efek terapi pijatan terhadap stress, kecemasan 

dan agregasi pada pasien psikiatri dewasa muda di unit rawat inap 

menunjukkan hasil bahwa ada penurunan skala kecemasan dan skala 

stress yang signifikan antara sebelum dan setelah dilakukan terapi pijatan. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ji Wu, et al., (2014) 

yang bertujuan untuk mengetahui efek aromaterapi pijatan pada gambaran 

pola EEG, situasi psikologi, kadar kortisol dalam saliva dan plasma 

BDNF menunjukkan hasil bahwa aromaterapi pijatan secara signifikan 

menurunkan skor kecemasan, memperbaiki beberapa pola pada 

perekaman EEG dan menurunkan kadar kortisol dalam saliva. 

5. Pengaruh Pijatan terhadap Tekanan Darah 

 Pijatan ini dapat menghasilkan relaksasi oleh stimulasi taktil di 

jaringan tubuh yang menyebabkan respon neurohumoral yang kompleks 

dalam The Hypothalamic–Pituitary Axis (HPA) ke sirkuit melalui pusat 

jalur sistem saraf. Stimulus tersebut didistribusikan otak tengah melalui 

korteks di otak dan diinterpretasikan sebagai respon relaksasi (Lawton 

(2003) dalam Widyastuti dan Enikmawati (2014). Sistem saraf otonom 

yang paling berperan dalam mekanisme ini yaitu saraf parasimpatis. 
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Sistem saraf parasimpatis bekerja dengan mengeluarkan neurotransmiter 

asetilkolin yang dapat menghambat depolarisasi SA node dan AV node di 

jantung akibat aktivitas sistem saraf simpatis yang mengeluarkan 

neurotransmiter norepinephrin. Hal ini menyebabkan terjadinya 

vasodilatasi sistemik dan penurunan kontraktilitas sehingga menimbulkan 

dampak penurunan kecepatan denyut jantung, curah jantung, dan volume 

sekuncup sehingga terjadi perubahan tekanan darah yaitu penurunan 

tekanan darah.  

 Turkhaninov (2003) mengemukakan bahwa pijatan dapat 

menurunkan tekanan darah. Tekanan mekanis dari back massage akan 

menstimulasi terbentuknya peizeo-electric effect yang membantu 

melonggarkan, merenggangkan dan memperpanjang serabut otot sehingga 

dengan adanya proses perenggangan otot ini maka akan meningkatkan 

sirkulasi darah dan membawa kembali O2 serta nutrisi kembali ke area 

tubuh yang tegang. Efek perenggangan otot polos ini juga terjadi pada 

arteri vertebra yang cenderung vasokontriksi pada lansia sehingga 

sirkulasi darah menuju medulla spinalis kembali normal yang berakibat 

pada penurunan tekanan darah secara fisiologis. Kembalinya sirkulasi 

darah juga akan mengurangi nyeri otot akibat pH asam yang ditimbulkan 

oleh timbunan asam laktat sehingga sensitifitas reseptor ASIC3 (Acid-

Sensing Ion Channel Number 3) menurun dan menimbulkan perasaan 

tenang, rileks dan lebih baik. 
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 Mekanisme timbulnya perasaan tenang dan rileks ini selanjutnya 

juga diinduksi oleh menurunnya aktifitas gelombang α dan β serta 

meningkatnya aktifitas gelombang δ pada system saraf pusat saat dan 

setelah pemberian masase. Gelombang δ adalah gelombang otak yang 

secara normal muncul saat seseorang telah tertidur. Efek relaksasi melalui 

penurunan sekresi hormon katekolamin akan berlanjut pada penurunan 

aktifitas saraf simpatis disertai penurunan tekanan darah. Rasa enak dan 

nyaman akan tercapai sehingga secara psikis memberikan dampak positif 

bagi rasa tenang, nyaman, rileks, dan stres yang menurun. Respons positif 

ini melalui jalur HPA Aksis yang akan merangsang hipotalamus dan 

Locus Coerulus (LC). Hipotalamus akan menurunkan sekresi 

Corticotropin Releasing Hormone (CRH) Adrenocorticotropic Hormone 

sehingga ACTH menurun dan merangsang Pro-opimelanocortin (POMC) 

yang juga akan menurunkan produksi ACTH dan menstimulasi produksi 

endorphin. LC yang bertanggung jawab untuk menengahi banyak efek 

simpatik selama stres, dalam keadaan rileks akan menurunkan sintesis 

norepinefrin di medulla adrenal yang akan merangsang penurunan AVP 

(arginine vasopressin). Penurunan AVP dan ACTH serta peningkatan 

endorphin akan menurunkan tahanan perifer dan cardiac output sehingga 

tekanan darah akan menurun (Valentino dan Bockstaele, 2008). 

 

 

 



46 

 

D. Dzikir 

1. Pengertian 

 Secara etimologi dzikir berasal dari kata “zakara” berarti 

menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, 

mempelajari, memberi dan nasehat. Oleh karena itu dzikir berarti 

mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dan 

mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan (mengingat) 

(Nawawi, 2008). Dzikir ialah ibadah hati dan lisan dengan memasrahkan 

sifat dan perbuatan, hidup dan mati kepada-Nya sehingga tidak takut 

maupun gentar menghadapi segala macam mara bahaya dan cobaan, yang 

pelaksanaannya tidak ditetapkan waktunya, bahkan mereka diperintahkan 

untuk berdzikir kepada dzat yang mereka ibadahi dan yang dicintai dalam 

setiap kondisi (Farid, 2007 ; Benson & Sangkan, 2002). Dzikir sebagai 

salah satu bentuk ibadah dalam agama islam merupakan relaksasi religius, 

dengan mengucapkan lafadz Allah atau Ahad secara terus-menerus 

dengan pelan dan ritmis akan dapat menimbulkan respon relaksasi 

(Benson & Sangkan, 2002).  

2. Macam-macam dzikir 

 Macam-macam dzikir menurut Farid (2007) ialah sebagai berikut ; 

a. dzikir dengan asma-asma Allah, sifat-sifat-Nya, dan pujian kepada-

Nya, misalnya bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar dan La 

ilaha illalah ; b. dzikir dengan lisan merupakan jalan yang akan 

mengkantarkan pikiran dan perasaan yang kacau menuju kepada 
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ketetapan ; c. dzikir dengan hati ialah semua kedalaman kejiwaan akan 

kelihatan lebih luas, sebab dalam wilayah ini Allah akan mengirimkan 

pengetahuan berupa ilham. 

 Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW bahwa dzikir atau ucapan 

terbaik adalah sebagaimana sabdanya “Bersabda Rasulullah SAW : 

"Perkataan yang paling di sukai oleh Allah  ada empat, yaitu ; 

Subhanallah, walhamdu lillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar (Maha 

Suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tiada sesembahan yang haq 

kecuali Allah, dan Allah Maha Besar). Tiada masalah darimana ucapan 

tersebut engkau mulai". (HR. Muslim). 

3. Langkah-langkah Dzikir 

 Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan pula tatacara berdzikir sebagai 

berikut : 

“Sesunguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring”. (QS. Ali Imran: 190-191). 

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri 

dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan 

petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (QS. Al 

A‟raf: 205). 

 Dzikir dimulai dengan melakukan niat terlebih dahulu dan 

memfokuskan pikiran kepada Allah SWT. Langkah-langkahnya yaitu ; 1. 
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Mengatur posisi rileks dan tutup mata, 2. Praktek dzikir mengucapkan 

lafadz Basmallah terlebih dahulu kemudian dimulai dengan mengucapkan 

Subhanallah (Maha Suci Allah), Alhamdulillah (segala Puji bagi Allah), 

Allahuakbar (Allah Maha Besar) dan Laailahaillallah (Tiada Tuhan 

selain Allah). Masing-masing item tadi diucapkan sebanyak 33 kali dalam 

waktu 20 menit untuk satu putaran. Pada saat mengucapkan dzikir diikuti 

dengan menghitung tasbih, 3. Perlahan-lahan membuka mata (Sitepu, 

2009). 

4. Manfaat dzikir 

 Dzikir dapat mengurangi rasa sakit karena merangsang keluarnya 

hormon beta endorphin dari dalam tubuh sebagai morphin alami. 

Meditasi bertujuan agar gelombang alfa menjadi dominan diotak. Jika 

otak berosilasi dalam wilayah alfa, banyak hormon kebahagiaan yaitu 

beta endorphin dikeluarkan (Haruyama, 2013). 

 Dzikir dapat bermanfaat dalam memurnikan hati dari sikap negatif 

dan emosi, membebaskan diri dari stress duniawi, kecemasan, putus asa 

dan depresi, meningkatkan motivasi, berpengaruh terhadap fisiologis 

tubuh tekanan darah, suhu, pernafasan dan nadi serta mengurangi nyeri 

post operasi abdomen (Mardiyono et al., 2007 ; Sitepu, 2009 ; Soliman, 

2013). 

 Pengulangan kata yang digunakan dalam dzikir dan doa 

mempengaruhi gelombang otak dan menenangkan individu. Relaksasi 

merangsang mengurangi konsumsi oksigen, menurunkan tingkat 
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pernapasan, menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan 

meningkatkan gelombang alpha (Kao & Sinha, 1997). 

 Secara normatif ayat Alquran yang mendukung adanya 

ketenangan itu ialah QS. al-Ra'd/13: 28: yaitu “Orang-orang yang 

beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. 

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”. 

 Pada kepercayaan timur dzikir juga sering disamakan dengan 

meditasi dan doa, dan telah digunakan untuk mendapatkan ketenangan, 

sukacita, kebahagiaan, koneksi, kesadaran, dan penyelidikan analitik. Hal 

tersebut meningkatkan pengalaman emosional manusia dan dapat 

membangun koneksi kekekuatan yang lebih tinggi ketika seseorang 

merasa putus asa. Dzikir dan Doa memurnikan hati, pikiran, dan jiwa, hal 

ini adalah sumber harapan, keberanian, kepercayaan diri, kesabaran, 

mengontrol kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya 

(Mardiyono et al., 2007 ; Sitepu, 2009 ; Soliman, 2013). 

 Dzikir yang merupakan bagian dari teori relaksasi Benson 

merupakan pengembangan metode respon relaksasi dengan melibatkan 

faktor keyakinan pasien, yang dapat menciptakan suatu lingkungan 

internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan 

kesejahteraan lebih tinggi (Purwanto, 2006). Dimana relaksasi Benson 

memiliki beberapa keunggulan selain metodenya yang sederhana karena 

bertumpu pada usaha nafas dalam yang diselingi dengan permohonan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tehnik ini juga dapat dilakukan kapan 
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saja dan dimana saja tanpa membutuhkan ruangan yang sangat khusus. 

Pengaruh aktifitas ini akan menghasilkan frekuensi gelombang alpha pada 

otak yang bisa menimbulkan perasaan bahagia, senang, gembira, dan 

percaya diri sehingga dapat menekan pengeluaran hormon kortisol, 

epinefrin dan norepinefrin yang merupakan vasokontriksi kuat pada 

pembuluh darah. Penekanan hormon-hormon tersebut dapat 

mengakibatkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan penurunan 

resistensi pembuluh darah sehingga hasil akhirnya adalah penurunan 

tekanan darah (Price, 2005). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nasriati (2015) yang bertujuan 

untuk mengetahui efek dari kombinasi edukasi nyeri dan meditasi dzikir 

dapat meningkatkan adaptasi nyeri pasien pasca operasi fraktur, 

menunjukkan hasil bahwa tekanan darah sistole dan diastole pada 

kelompok perlakuan mengalami penurunan yang signifikan (p< 0,05) dan 

terdapat perbedaan perubahan intensitas nyeri antara kelompok intervensi 

dengan kelompok kontrol secara signifikan. Hasil penelitian Nindich et 

al., (2009) menyatakan bahwa meditasi transendental secara signifikan 

dapat menurunkan tekanan darah, tekanan psikologis dan peningkatan 

koping pada 298 mahasiswa. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh 

temuan Barnes et al., (2004), bahwa meditasi dapat menurunkan tekanan 

darah dan denyut jantung pada remaja dengan normotensif. Sedangkan 

penelitian kualitatif oleh Hamid, et al., (2012) yang yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah dzikir dapat mengurangi stress pada wanita single 
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parent menunjukkan hasil bahwa metode dzikir dapat mengurangi stres 

pada subyek penelitian yang merupakan wanita single parent, dan dapat 

membantu mengurangi tingkat gejala keseringan stres. 

E. Aplikasi Teori Adaptasi Calista Roy (Tommey & Alligood, 2006) 

 Teori adaptasi Callista Roy menyatakan bahwa seseorang harus dapat 

melakukan interaksi biopsikososial dengan baik terhadap perubahan 

lingkungan. Stimulus yang ada di lingkungan meliputi fokal, kontekstual dan 

residual. Stimulus fokal yaitu stimulus dari dalam dan luar yang langsung 

berkonfrontasi terhadap seseorang atau system tubuh manusia. Stimulus 

kontekstual adalah semua stimulus yang ada dalam situasi yang berkontribusi 

dan mempengaruhi stimulus fokal. Stimulus residual adalah stimulus (faktor 

lingkungan) didalam atau diluar system tubuh seseorang yang mempengaruhi 

situasi sekarang. Roy memandang bahwa sehat dan sakit suatu keadaan yang 

kontinum dan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan adaptasi seseorang 

untuk mencapai keadaan sehat. Hipertensi yang diderita klien merupakan 

stimulus fokal karena langsung terjadi pada klien, Stimulus kontekstual disini 

adalah stress karena mempengaruhi hipertensi, sedangkan stimulus residual 

adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan karena belum 

jelas apakah mempengaruhi penyakit hipertensi. Dengan adanya input berupa 

stimulus-stimulus tersebut klien berusaha melakukan proses kontrol melalui 

mekanisme koping untuk mempertahankan kondisi tubuh serta berinteraksi 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 
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 Mekanisme koping dalam berinteraksi terhadap perubahan tersebut 

meliputi regulator dan kognator. Regulator adalah proses koping yang 

meliputi neural, kimia dan system endokrin. Dalam penelitian ini regulator 

adalah pemberian tehnik relaksasi yaitu pijatan punggung dan dzikir yang 

akan mempengaruhi unsur kimiawi dan endokrin seperti peningkatan hormon 

endorphin dan penurunan hormon kortisol serta adrenal. Sedangkan kognator 

adalah proses koping emosi dan kognitif yang meliputi aspek penilaian dan 

stress. Pemberian intervensi relaksasi pijatan punggung dan dzikir (regulator) 

akan mempengaruhi atau berefek terhadap klien (efektor). Efek ini dapat 

digambarkan dari fungsi fisiologis, konsep diri, peran fungsi dan 

interdependen. Hasil atau keluaran dari efek tersebut akan memberikan 

respon adaptif atau inefektif. Bila klien memberikan respon adaptif maka 

akan merasa nyaman dan terjadi penurunan stress serta tekanan darah, yang 

berarti klien dapat beradaptasi terhadap stimulus yang ada. Sedangkan bila 

respon inefektif maka tidak akan terjadi kenyamanan dan penurunan tingkat 

stress serta tekanan darah yang menunjukkan bahwa klien belum bisa 

beradaptasi dengan stimulus sehingga perlu adanya suatau pengkajian ulang 

terhadap stimulus yang ada, tingkat adaptasi terhadap stimulus, mekanisme 

koping (regulator dan kognator). 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber : Tomey and Alligood 2006, Olney 2005, Anggraini 2009, Gray 2005, 

Pinel 2009, Hawari 2008, Kozier 2010, Hartono 2007 & Purwanto 

2006, Haruyama 2013, dan Benson & Sangkan, 2002. 
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G. Kerangka Konsep 

    Variabel Bebas          Variabel Terikat 
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Gambar 2. Kerangka Konsep 
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H. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini antara lain ; variabel bebas/Independen adalah 

pijatan punggung dan dzikir sedangkan variabel terikat/Dependen adalah 

tingkat stress dan tekanan darah. 

I. Hipotesis 

H1a : Kombinasi pijatan punggung dan dzikir dapat menurunkan stress pada 

penderita hipertensi. 

H1b : Kombinasi pijatan punggung dan dzikir dapat menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi. 

H1c : Kombinasi pijatan punggung dan dzikir berpengaruh lebih besar 

terhadap penurunan stress dibandingkan dengan penurunan tekanan 

darah penderita hipertensi. 

 

 

 

 

 


