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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

 Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kombinasi pijatan punggung dan dzikir dalam menurunkan tingkat stress dan 

tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja puskemas Pengasih II 

kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden 

sebanyak 60 orang yang dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol yang masing-masing kelompok berjumlah 30 orang. 

  Waktu pengambilan data selama 1 bulan yaitu tanggal 5 Januari sampai 

dengan 10 Februari 2016. Pengambilan data dan intervensi yang dilakukan 

meliputi pemberian pijatan punggung dan panduan dzikir dilakukan oleh peneliti 

dan dua orang asisten seorang perawat yang telah diberikan pelatihan pijatan. 

Data yang terkumpul sudah memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang didasarkan dari hasil 

analisis univariat dan bivariat. 

a. Analisis Univariat 

 Karakteristik reponden yang meliputi gambaran tekanan darah, umur, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan tingkat stress sebelum dilakukan 

intervensi pijatan punggung dan dzikir dianalisa dengan menggunakan analisis 

univariat. 
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1. Gambaran Tingkatan Stres dan Tekanan Darah Responden 

 Pada instrumen Perceived Stress Score (PSS-10) yang digunakan peneliti 

menggunakan variabel berskala numerik yang telah diubah menjadi skala ordinal 

dengan titik potong tertentu menjadi 3 kelompok : (1) Stres ringan, total skor 1-

13 ; (2) Stres sedang, total skor 14-26 ; dan (3) Stres berat, total skor 27-40 (Bhat, 

et al., 2011). 

Tabel 3. Gambaran Tingkat Stres dan Tekanan Darah Responden Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol penderita Hipertensi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 n Mean 
Std. 

Dev 

Std. 

Error of 

Mean 

Kelompok 

Intervensi 
Tingkat stress 30 19,27 4,89 0,89 

 Tekanan Darah Sistole 30 158,67 21,45 3,92 

 Tekanan Darah Diastole 30 98,83 17,45 3,19 

Kelompok 

Kontrol 
Tingkat stress 30 19,47 2,62 0,48 

 Tekanan Darah Sistole 30 157,00 15,57 2,84 

 Tekanan Darah Diastole 30 97,33 11,72 2,14 

 

 Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat diperoleh gambaran awal tingkat stres 

dari 30 responden pada kelompok intervensi adalah rata-rata 19,27 (stress 

sedang) sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 19,47 (stress sedang). Gambaran 

awal tekanan darah sistole dari 30 responden pada kelompok intervensi adalah 

rata-rata 158,67 mmHg sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 157,00 mmHg. 

Gambaran awal tekanan darah diastole dari 30 responden pada kelompok 

intervensi adalah rata-rata 98,83 mmHg sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 

97,33 mmHg. Secara garis besar didapat responden yang tergolong klasifikasi 

hipertensi Derajat 1 ada 15 orang dan hipertensi Derajat 2 ada 15 orang pada 
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kelompok Intervensi. Responden yang tergolong klasifikai hipertensi Derajat 1 

ada 14 orang dan Derajat 2 ada 16 orang pada kelompok Kontrol. 

 

2. Karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan responden 

 Berikut ini disajikan tabel yang akan menggambarkan karakteristik 

responden yang dilihat dari bidang umur, jenis kelamin, pendidikan dan 

pekerjaan penderita hipertensi. 

 

Tabel 4. Distribusi Responden (n) 30 orang pada tiap-tiap kelompok Berdasarkan 

Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan penderita Hipertensi 

di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2016  

 

Variabel Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

n % n % 

Umur 

     26-45 tahun 

     45-60 tahun 

 

3 

27 

 

3,3 

96,7 

 

4 

26 

 

10 

90 

Jenis Kelamin 

     Laki-laki 

     Perempuan 

 

7 

23 

 

23,3 

76,7 

 

4 

26 

 

13,3 

86,7 

Pendidikan 

     SD 

     SMP 

     SMA 

     Perguruan Tinggi 

 

14 

11 

4 

1 

 

46,7 

36,7 

13,3 

3,3 

 

13 

14 

3 

0 

 

43,3 

46,7 

10 

0 

Pekerjaan 

     PNS 

     Karyawan Swasta 

     Wiraswasta 

     Petani 

     Ibu Rumah Tangga 

 

2 

3 

8 

4 

13 

 

6,7 

10 

26,7 

13,3 

43,3 

 

0 

3 

4 

6 

17 

 

0 

10 

13,3 

20 

56,7 

 

 Umur responden terbanyak ternyata berada dalam rentang 45 – 60 tahun 

atau tergolong usia pertengahan/Middle age baik pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol yaitu ≥ 90 %. Jenis Kelamin responden terbanyak 
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adalah perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu 76,7 % pada kelompok intervensi 

dan 86,7 % pada kelompok kontrol. Semakin rendah tingkat pendidikan 

responden maka semakin tinggi angka kejadian hipertensi, baik pada kelompok 

intervensi maupun pasa kelompok kontrol. Wanita yang bekerja lebih sedikit 

terkena hipertensi dibandingkan wanita yang tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) 

baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis Bivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

intervensi kombinasi pijatan punggung dan bimbingan dzikir terhadap penurunan 

stress dan tekanan darah. Sebelum dilakukan pengujian perbedaan tingkat stress, 

tekanan darah sistole dan diastole sebelum dan sesudah intervensi, data-data yang 

didapatkan harus dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data 

menggunakan Shapiro Wilk karena jumlah data responden yang diuji < 50. 

Tabel 5. Uji Normalitas Data Tingkat Stres, Tekanan Darah Sistole dan Diastole 

Pada Kelompok Intervensi Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 Shapiro Wilk 

 n p 

Skor Stres 30 0,012 

Tekanan Darah Sistole 30 0,000 

Tekanan Darah Diastole 30 0,000 

  * Semua data tidak terdistribusi normal, karena nilai p < 0,05 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data diatas, menunjukkan hasil 

bahwa data tidak terdistribusi normal yaitu nilai p < 0,05. Melihat hasil uji 

normalitas data dari semua data yang didapatkan baik itu pada uji normalitas data 
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dengan menggunakan Saphiro Wilk (tabel 5) maupun Kolmogorov Smirnov 

(tabel 6) dengan hasil data tidak terdistribusi normal semua, peneliti berusaha 

untuk tetap menggunakan uji parametrik. Sehingga semua data dilakukan 

Transformasi data dengan menggunakan spss Log
10

 kemudian diuji normalitas 

data kembali. Dari keenam uji normalitas data didapatkan 1 data terdistribusi 

normal dan 5 data lainnya tetap terdistribusi tidak normal. Satu data yang 

terdistribusi normal tersebut adalah data posttest skala stress pada kelompok 

intervensi. Data tersebut diuji dengan Paired sample test dengan p value 0,002 

yang berarti berpengaruh secara signifikan. Sama halnya juga setelah peneliti 

tetap menggunakan data awal yang tidak terdistribusi normal dengan uji 

Wilcoxon p value 0,008 yang berarti juga bermakna secara signifikan. Sehingga 

untuk selanjutnya peneliti memutuskan untuk menggunakan data awal yang 

semuanya tidak terdistribusi normal dengan pengujian analisis yang 

menyesuaikan yaitu nonparametrik ; Wilcoxon dan Mann Whitney. 

 Sebelum dilakukan Uji beda antara kelompok Intervensi dan kelompok 

kontrol maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data selisih pre dan 

post intervensi pada kedua kelompok. Pengujian normalitas data menggunakan 

Kolmogorov Smirnov karena jumlah data responden yang diuji 60 responden. 

Tabel 6. Uji Normalitas Data selisih Tingkat Stres, Tekanan Darah Sistole dan 

Diastole Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol Penderita Hipertensi 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2016 

 Kolmogorov Smirnov 

 n p 

Selisih Stres klpk Intervensi dan Kontrol 60 0,000 

Selisih Sistole klpk Intervensi dan Kontrol 60 0,000 

Selisih Diastole klpk Intervensi dan Kontrol 60 0,000 
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 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data diatas, menunjukkan hasil 

bahwa data tidak terdistribusi normal yaitu nilai p < 0,05, sehingga untuk 

selanjutnya melakukan uji beda tingkat stress, tekanan darah sistole dan diastole 

pada kelompok intervensi dan kontrol menggunakan Mann Whitney. 

 

1. Perbedaan Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah Intervensi Kombinasi Pijatan 

Punggung dan Bimbingan Dzikir 

 Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian beda data tingkat stres pada 

kelompok intervensi sebelum dan sesudah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir pada penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas 

Pengasih II Kabupaten Kulon Progo. 

Tabel 7. Uji Beda Data Tingkat Stres pada Kelompok Intervensi Sebelum Dan 

Sesudah Intervensi Kombinasi Pijatan Punggung Dan Dzikir Pada 

Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 Wilcoxon 

 Mean P CI 

Skor Stres 4,27 0,008* 95 % 

  *Bermakna, nilai p < 0,05 

 Berdasarkan Tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan skor stress pada kelompok Intervensi antara sebelum dan 

setelah Intervensi kombinasi pijatan punggung dan dzikir mengalami penurunan 

yang bermakna. Penurunan yang terjadi adalah rata-rata sebanyak 4,27 poin. 

 Pada kelompok intervensi ini terdapat 15 responden Hipertensi Derajat 

1 dan 15 responden hipertensi derajat 2. Pada responden hipertensi derajat 1 

terdapat 7 responden yang mengalami penurunan tingkat stress, 7 responden 
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mengalami penaikan tingkat stress dan 1 responden tingkat stresnya tetap setelah 

diberikan terapi kombinasi pijat punggung dan dzikir. Sedangkan pada responden 

hipertensi derajat 2 terdapat 13 responden yang mengalami penurunan tingkat 

stress, 1 responden mengalami penaikan tingkat stress dan 1 responden tingkat 

stresnya tetap setelah diberikan terapi kombinasi pijat punggung dan dzikir. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini terapi kombinasi pijat 

punggung dan dzikir lebih efektif dalam penurunan tingkat stress responden 

dengan hipertensi derajat 2 dibandingkan responden dengan hipertensi derajat 1. 

2. Perbedaan Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Intervensi Kombinasi 

Pijatan Punggung dan Bimbingan Dzikir 

a. Perbedaan Tekanan Darah Sistole sebelum dan sesudah intervensi 

Kombinasi Pijatan Punggung dan Bimbingan Dzikir 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 5 diatas, 

menunjukkan hasil bahwa data tidak terdistribusi normal yaitu nilai p < 

0,05, sehingga untuk selanjutnya melakukan uji beda tekanan darah 

sistole sebelum dan sesudah intervensi menggunakan Wilcoxon. 

Tabel 8. Uji Beda Data Tekanan Darah Sistole pada Kelompok 

Intervensi Sebelum Dan Sesudah Intervensi Kombinasi 

Pijatan Punggung Dan Dzikir Pada Penderita Hipertensi 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten 

Kulon Progo tahun 2016 

 

 Wilcoxon 

   t p CI 

Tekanan 

Darah Sistole 
  -3,545 0,000* 95% 

 *Bermakna, nilai p < 0,05 
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 Berdasarkan Tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sistole pada kelompok 

Intervensi antara sebelum dan setelah Intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami penurunan yang bermakna. Penurunan 

yang terjadi adalah rata-rata sebanyak 12,67 mmHg. 

b. Perbedaan Tekanan Darah Diastole sebelum dan sesudah intervensi 

Kombinasi Pijatan Punggung dan Bimbingan Dzikir 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 5 

diatas, menunjukkan hasil bahwa data tekanan darah diastole tidak 

terdistribusi normal yaitu nilai p < 0,05, sehingga untuk selanjutnya 

melakukan uji beda tekanan darah diastole sebelum dan sesudah 

intervensi menggunakan Wilcoxon. 

Tabel 9. Uji Beda Data Tekanan Darah Diastole pada Kelompok 

Intervensi Sebelum Dan Sesudah Intervensi Kombinasi 

Pijatan Punggung Dan Dzikir Pada Penderita Hipertensi 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten 

Kulon Progo 2016 

 

 Wilcoxon 

   t p CI 

Tekanan Darah 

Diastole 
  -1,601 0,109* 95% 

  *Tidak bermakna, nilai p > 0,05 

 Berdasarkan Tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa nilai p > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah diastole pada 

kelompok intervensi antara sebelum dan setelah intervensi kombinasi 

pijatan punggung dan dzikir mengalami penurunan tetapi tidak 

bermakna. Penurunan yang terjadi adalah sebanyak 2 mmHg. 
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  Pada kelompok intervensi ini terdapat 15 responden 

hipertensi derajat 1 dan 15 responden hipertensi derajat 2. Pada 

responden hipertensi derajat 1 terdapat 8 responden yang mengalami 

penurunan tekanan darah, 6 responden mengalami penaikan tekanan 

darah dan 1 responden tekanan darahnya tetap setelah diberikan terapi 

kombinasi pijat punggung dan dzikir. Sedangkan pada responden 

hipertensi derajat 2 terdapat 14 responden yang mengalami penurunan 

tekanan darah dan 1 responden mengalami penaikan tekanan darah 

setelah diberikan terapi kombinasi pijat punggung dan dzikir. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini terapi 

kombinasi pijat punggung dan dzikir lebih efektif dalam penurunan 

tekanan darah responden dengan hipertensi derajat 2 dibandingkan 

responden dengan hipertensi derajat 1. 

 

3. Uji Beda Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 6 diatas, 

menunjukkan hasil bahwa data tidak terdistribusi normal yaitu nilai p < 

0,05, sehingga untuk selanjutnya melakukan uji beda tingkat stress pada 

kelompok intervensi dan kelompok control sesudah intervensi 

menggunakan Mann Whitney. 
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Tabel 10. Uji Beda Skor Stres pada Kelompok Intervensi dan Kelompok 

Kontrol Sesudah Intervensi Kombinasi Pijatan Punggung Dan 

Dzikir Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 Mann Whitney 

 n P CI 

Skor Stres 60 0,011* 95% 

      *Perbedaan bermakna, nilai p < 0,05 

 Berdasarkan Tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan skor stress pada kelompok Intervensi dan 

kelompok kontrol setelah diberikan Intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami perbedaan yang bermakna dengan nilai p 

= 0,011.  

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 6 diatas, 

menunjukkan hasil bahwa data sistole tidak terdistribusi normal yaitu nilai 

p < 0,05, sehingga untuk selanjutnya melakukan uji beda tekanan darah 

sistole pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah 

Intervensi menggunakan Mann Whitney. 

Tabel 11. Uji Beda Skor Tekanan Darah Sistole pada Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol Sesudah Intervensi 

Kombinasi Pijatan Punggung Dan Dzikir Pada Penderita 

Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 Mann Whitney 

 n P CI 

Tekanan Darah 

Sistole 
60 0,004* 95% 

     *Perbedaan bermakna, nilai p < 0,05 

 Berdasarkan Tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara 
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tekanan darah sistole pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

setelah diberikan intervensi kombinasi pijatan punggung dan dzikir 

dengan nilai p = 0,004. 

Tabel 12. Uji Beda Skor Tekanan Darah Diastole pada Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol Sesudah Intervensi 

Kombinasi Pijatan Punggung Dan Dzikir Pada Penderita 

Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

 Mann Whitney 

 n P CI 

Tekanan Darah 

Diastole 
60 0,987* 95% 

     *Perbedaan tidak bermakna, nilai p > 0,05 

 Berdasarkan Tabel 12 diatas, menunjukkan bahwa nilai p > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah diastole pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol sesudah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir tidak mengalami perbedaan bermakna dengan nilai p 

= 0,987. 

 Penurunan tekanan darah diastole kelompok intervensi setelah 

diberikan intervensi adalah rata-rata sebesar 2 mmHg sedangkan 

penurunan pada kelompok kontrol adalah rata-rata sebesar 1 mmhg. ini 

membuktikan bahwa penurunan pada kelompok intervensi tetap lebih 

banyak dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi intervensi 

meskipun perbedaan tersebut tidak bermakna. 
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4. Pengaruh Karakteristik Responden Terhadap Penurunan Tingkat Stres dan 

Tekanan Darah Sistole 

 Tabel berikut ini menyajikan hasil analisis data mengenai 

pengaruh karakteristik responden terhadap penurunan tingkat stress 

menggunakan Chi-Square Test. 

Tabel 13. Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Penurunan Stres 

Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih 

II Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

Variabel n Chi-Square 

t p CI 

Jenis Kelamin 30 4,568 0,102 95% 

Usia 30 2,845 0,241 95% 
Pendidikan 30 8,932 0,177 95% 

Pekerjaan 30 6,482 0,592 95% 

 

 Dari Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden 

yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan tidak ada 

satupun nilai p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

responden tidak mempengaruhi penurunan stress secara signifikan. 

 Tabel berikut ini menyajikan hasil analisis data mengenai 

pengaruh karakteristik responden terhadap penurunan tekanan darah 

sistole menggunakan Chi-Square Test. 

Tabel 14. Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Penurunan 

Tekanan Darah Sistole pada Penderita Hipertensi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Pengasih II Kabupaten Kulon Progo tahun 

2016 

Variabel n Chi-Square 

t p CI 

Jenis Kelamin 30 3,320 0,190 95% 

Usia 30 4,138 0,126 95% 
Pendidikan 30 10,661 0,099 95% 

Pekerjaan 30 4,675 0,782 95% 
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 Dari Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden 

yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan tidak ada 

satupun nilai p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

responden tidak mempengaruhi penurunan tekanan darah sistole secara 

signifikan. 

 

5. Uji Beda Pengaruh Intervensi Kombinasi Pijatan Punggung dan Dzikir 

terhadap Penurunan Stres dan Tekanan Darah Sistole 

 Uji beda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap beberapa variabel terikat dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis 

ini untuk mendapatkan gambaran tentang perbedaan besarnya pengaruh 

kombinasi pijatan punggung dan dzikir terhadap penurunan stress dan 

penurunan tekanan darah penderita hipertensi pada kelompok Intervensi. Uji 

beda dengan menggunakan Kruskal Wallis Test. Hasil penghitungan tersebut 

ditampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 15. Uji Beda Pengaruh Intervensi Kombinasi Pijatan Punggung dan 

Dzikir terhadap Penurunan Stres dan Tekanan Darah Sistole 

Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih 

II Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

 

Pengukuran Uji Kruskal Wallis 

 n Mean Rank T p 

Penurunan Stres 

 
30 25,87 

4,279 0,039 Penurunan 

Tekanan Darah 

Sistole 

30 35,13 
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 Dari Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Mean Rank 

antara penurunan stres dengan tekanan darah sistole berbeda besarnya. 

Mean Rank Penurunan Stres adalah 25,87 dan Mean Rank Penurunan 

Tekanan Darah Sistole adalah 35,13. Hal ini menggambarkan bahwa 

tindakan kombinasi Pijatan punggung dan dzikir lebih mempengaruhi 

perubahan/penurunan tekanan darah sistole dibandingkan skor stress. Ini 

juga menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. 

 

B. PEMBAHASAN 

 Dalam sub bab ini dibahas dengan lengkap mengenai hasil-hasil 

penelitian yang telah disajikan dalam bentuk tabel-tabel seperti diatas. 

1. Pengaruh Kombinasi Pijat Punggung dan Dzikir terhadap Stres 

Berdasarkan Tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan skor stress pada kelompok Intervensi antara sebelum 

dan setelah intervensi kombinasi pijat punggung dan dzikir mengalami 

penurunan yang bermakna. Penurunan yang terjadi adalah sebanyak 4,27 

poin. Begitu juga berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai p < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan skor stress pada kelompok Intervensi 

dan kelompok kontrol setelah diberikan Intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami perbedaan yang bermakna dengan nilai p 

= 0,011. 

 Kesimpulan ini juga didukung dengan banyak beberapa literatur 

dan penelitian sebelumnya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
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mengelola stress salah satunya dengan melakukan upaya peningkatan 

kekebalan stress dengan mengatur pola hidup sehari-hari seperti makanan, 

pergaulan dan relaksasi (Dalimartha, Purnama & Sutraini, 2008). Tehnik 

relaksasi telah banyak digunakan sebagai metode untuk menurunkan 

stress dan hipertensi, diantaranya Dehdari (2009) dalam Nurrokmah 

(2014) menyatakan relaksasi dapat menurunkan tingkat stres dan 

kecemasan. Hurai (2011) dalam Nurrokmah (2014) menyatakan relaksasi 

dapat menurunkan tingkat stres dan kadar gula. Penelitian Hoelscher dan 

Lichstein (2006) dalam Nurrokmah (2014) menunjukkan bahwa relaksasi 

dapat menurunkan tekanan darah systolic dan diastolic pada penderita 

hipertensi. Hal ini sesuai dengan pendapat Jacobson dan Wolpe (Karyono, 

2004 dalam Nurrokmah, 2014) yang menyatakan beberapa manfaat 

relaksasi, diantaranya mengurangi masalah-masalah yang berhubungan 

dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, mengurangi tingkat 

kecemasan. 

 Relaksasi untuk menurunkan stress salah satunya adalah pijatan 

merupakan stimulasi kulit tubuh secara umum, dipusatkan pada punggung 

dan bahu, atau dapat dilakukan pada satu atau beberapa bagian tubuh dan 

dilakukan sekitar 10 menit masing-masing bagian tubuh untuk mencapai 

hasil relaksasi yang maksimal. 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 
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getah bening, otot, saraf, dan saluran pencernaan dan stress (B. Mahendra, 

Yoan Destarina, 2009 ; Handoyo, 2000). 

 Dzikir merupakan bagian dari meditasi transendetal yang 

melibatkan faktor keyakinan (Nasriati, 2015). Respon relaksasi yang 

melibatkan keyakinan yang dianut akan mempercepat terjadinya keadaan 

relaks atau dengan kata lain kombinasi respon relaksasi yang melibatkan 

keyakinan akan melipatgandakan manfaat yang didapat dari respon 

relaksasi. Semakin kuat keyakinan seseorang berpadu dengan respon 

relaksasi maka semakin besar pula efek yang didapat (Nasriati, 2015). 

 Dengan metode berdzikir, segala persoalan-persoalan duniawi 

disandarkan kepada Allah dzat yang mengatasi segalanya. Begitu 

sempurnanya ajaran Islam, tak satupun persoalan yang terlewatkan dalam 

kitab al-Qur'an, sehingga urusan jiwa atau ruh, qalb, terapi hati serta 

berbagai aspek-aspek kehidupan, semua tersusun dalam kesatuan yang 

komplek (Moh. Sholeh, 2005:27). 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Ar Ra’du ayat 28 yang 

berbunyi : 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram”. 

“Sesunguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) 
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orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

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

 Hasil penelitian lain menunjukkan adanya penurunan skala 

kecemasan dan skala stress yang signifikan antara sebelum dan setelah 

dilakukan terapi pijatan (Garner, et al., 2008). Ji Wu, dalam penelitiannya 

menggunakan pijatan dan aromaterapi menunjukkan bahwa secara 

signifikan dapat menurunkan skor kecemasan, memperbaiki beberapa 

pola pada perekaman EEG, menurunkan kadar kortisol dalam saliva 

(membuktikan menurunkan stress jangka pendek) (Ji Wu, et al., 2014). 

Hamid dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode dzikir dapat 

mengurangi stres pada subyek penelitian yang merupakan wanita single 

parent, dan dapat membantu mengurangi tingkat gejala keseringan stress 

(Hamid, et al., 2012). 

 Dapat disimpulkan bahwa tindakan kombinasi pijat punggung 

dan dzikir terhadap penderita hipertensi dapat memberikan pengaruh pada 

penurunan tingkat stress yang dialaminya. Hal tersebut dapat terjadi 

karena tindakan pijat punggung dan dzikir merupakan bagian dari tehnik 

relaksasi yang dapat meningkatkan aktivitas parasimpatis untuk 

mengeluarkan neurotransmitter seperti hormon endorphin serta 

menghasilkan frekuensi gelombang alpha pada otak yang bisa 

menimbulkan perasaan bahagia, senang, gembira, dan percaya diri 

sehingga dapat menekan pengeluaran hormon kortisol. 
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2. Pengaruh Kombinasi Pijat Punggung dan Dzikir terhadap Tekanan Darah 

Sistole 

 Berdasarkan Tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sistole pada kelompok 

intervensi antara sebelum dan setelah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami penurunan yang bermakna. Penurunan 

yang terjadi adalah sebanyak 12,67 mmHg. Begitu juga berdasarkan 

Tabel 11, menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tekanan darah sistole pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi 

kombinasi pijatan punggung dan dzikir dengan nilai p = 0,004. 

 Kesimpulan tersebut juga didukung dengan beberapa literature 

dan penelitian sebelumnya. Penelitian Hoelscher dan Lichstein (2006) 

dalam Nurrokmah (2014) menunjukkan bahwa relaksasi dapat 

menurunkan tekanan darah sistole dan diastole pada penderita hipertensi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Jacobson dan Wolpe (Karyono, 2004 

dalam Nurrokmah, 2014) yang menyatakan beberapa manfaat relaksasi, 

diantaranya mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan stres 

seperti hipertensi, sakit kepala, mengurangi tingkat kecemasan. Penelitian 

Chen, et al., (2013) menunjukkan bahwa setelah responden diberikan 

perlakuan pijatan punggung maka secara signifikan kecemasan berkurang 

dan meningkatkan kenyamanan dan penurunan tekanan darah sistole. 

Nasriati (2015) dalam penelitiannya menunjukkan rata-rata intensitas 
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nyeri mengalami penurunan dari skala 7 menjadi 4,1 dan tekanan darah 

dari 124/80,4 mmHg menjadi 120/75 mmHg pada kelompok perlakuan 

dengan p<0,05 setelah mendapatkan bimbingan dzikir. 

 Dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sistole pada kelompok 

intervensi antara sebelum dan setelah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami penurunan yang bermakna. Hal ini bisa 

terjadi melalui efek relaksasi yang dihasilkan akan menurunkan hormon 

Adrenalin pada anak ginjal dan menstimulasi sistem saraf parasimpatis 

dalam menurunkan curah jantung dan memvasodilatasi arteriol. 

3. Pengaruh Kombinasi Pijat Punggung dan Dzikir terhadap Tekanan Darah 

Diastole 

 Berdasarkan Tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa nilai p > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah diastole pada kelompok 

intervensi antara sebelum dan setelah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir mengalami penurunan tetapi secara statistik tidak 

bermakna. Penurunan yang terjadi adalah sebanyak 2,6 mmHg. 

Sedangkan berdasarkan Tabel 12, menunjukkan bahwa nilai p > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah diastole pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol sesudah intervensi kombinasi pijatan 

punggung dan dzikir tidak mengalami perbedaan bermakna dengan nilai p 

= 0,987. 

 Penurunan tekanan darah diastole kelompok intervensi setelah 

diberikan intervensi adalah rata-rata sebesar 2,6 mmHg sedangkan 
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penurunan pada kelompok kontrol adalah rata-rata sebesar 1 mmHg. Ini 

membuktikan bahwa penurunan pada kelompok Intervensi tetap lebih 

banyak dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi intervensi. 

Hal tersebut sesuai dengan beberapa literatur dan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa penurunan tekanan darah diastole 

cenderung lebih sedikit dibandingkan penurunan tekanan darah sistole. 

Penelitian Chen, et al., (2013) menunjukkan bahwa setelah responden 

diberikan perlakuan pijatan punggung maka secara signifikan 

menurunkan tekanan darah sistole rata-rata 11,6 mmHg namun untuk 

tekanan diastole rata-rata hanya turun 7.1 mmHg. Menurut penelitian 

Subandiyo (2014), tentang Pengaruh pijat tengkuk dan hipnotis terhadap 

penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi menunjukkan bahwa 

tekanan darah pasien secara signifikan menurun. Pijat leher dan hipnosis 

dapat menurunkan tekanan darah sistole rata-rata 15,62 mmHg namun 

untuk tekanan diastole rata-rata hanya turun 6.72 mmHg. Penelitian 

Sulistyarini (2013), tentang terapi relaksasi untuk menurunkan tekanan 

darah pasien hipertensi menunjukkan hasil bahwa relaksasi dapat 

menurunkan tekanan darah sistole rata-rata 15 mmHg namun untuk 

tekanan diastolic rata-rata hanya turun 8,4 mmHg. Penelitian Suratini 

(2013) tentang Pengaruh relaksasi progresif terhadap tingkat tekanan 

darah pada lansia hipertensi menunjukkan hasil bahwa dapat menurunkan 

tekanan darah sistole rata-rata 33,6 mmHg namun untuk tekanan diastolic 

rata-rata hanya turun 12,5 mmHg.  
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Penelitian lain oleh Susanti (2014) yang meneliti tentang pengaruh 

Pasrah Diri (relaksasi dan dzikir) terhadap penurunan Tekanan Darah 

menunjukkan perbedaan selisih rata-rata tekanan darah sistole dan 

diastole pada kelompok intervensi pada hari 1, hari 2 dan hari 3, yaitu 

pada hari 1 selisih rata-rata sistole 5,4 dan diastole 2,7. Pada hari 2, selisih 

rata-rata sistole 6,8 dan diastole 3. Kemudian pada hari 3 selisih rata-rata 

selisih sistole 6,6 dan diastole 2,9. 

 Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa berbagai 

intervensi yang diberikan pada pasien hipertensi akan memberikan 

pengaruh penurunan tekanan darah diastole selalu lebih sedikit 

dibandingkan penurunan tekanan darah sistole. Menurut Hayens, (2006) 

dalam Hermanto (2013), tekanan sistole salah satunya dipengaruhi oleh 

psikologis sehingga dengan relaksasi akan mendapatkan ketenangan dan 

tekanan sistole akan turun, selain itu tekanan darah sistole juga 

dipengaruhi sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal sehingga dengan 

relaksasi meditasi yang berfokus pada pengaturan pernapasan akan terjadi 

penurunan nadi dan penurunan tekanan darah sistole. Sedangkan tekanan 

diastole terkait dengan sirkulasi koroner, jika arteri koroner mengalami 

aterosklerosis akan mempengaruhi peningkatan tekanan darah diastole, 

sehingga dengan relaksasi meditasi tidak mengalami penurunan tekanan 

diastole yang berarti. Menurut Suryani (2000) dalam Hermanto (2013) 

bahwa relaksasi dapat menurunkan tekanan sistole lebih dari 20 mmHg 

dan diastole antara 10 mmHg sampai 15 mmHg. 
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4. Perbedaan Besar Pengaruh Kombinasi Pijat Punggung dan Dzikir 

terhadap Penurunan Tingkat Stres dan Tekanan Darah 

 Dari Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Mean Rank 

antara penurunan stres dengan tekanan darah sistole berbeda besarnya. 

Mean Rank penurunan stres adalah 25,87 dan Mean Rank Penurunan 

Tekanan Darah Sistole adalah 35,13. Hal ini menggambarkan bahwa 

tindakan kombinasi Pijatan punggung dan dzikir lebih mempengaruhi 

perubahan/penurunan tekanan darah sistole dibandingkan skor stress. Ini 

juga menunjukkan bahwa hipotesis H1c yang menyatakan bahwa 

kombinasi pijat punggung dan dzikir akan lebih berpengaruh pada 

penurunan skor stress dibandingkan tekanan darah ditolak. 

 Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kombinasi 

Pijatan punggung dan dzikir lebih mempengaruhi perubahan/penurunan 

skor stress dibandingkan tekanan darah sistole terbantahkan oleh hasil 

penghitungan diatas. Hal ini disebabkan memang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan darah tidak dapat dikendalikan secara 

keseluruhan. Empat faktor yang dapat dikendalikan oleh peneliti adalah ; 

jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan responden seperti yang 

telah ditampilkan hasil analisisnya pada tabel 13 dan 14. Disana 

menunjukkan bahwa keempat jenis karakteristik responden tersebut 

secara statistik tidak memberi pengaruh terhadap penurunan skor stress 

maupun tekanan darah.  
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Hasil analisis keempat karakteristik responden tersebut sedikit 

berbeda dengan pernyataan penelitian terdahulu tentang karakteristik 

responden yang mempengaruhi kejadian stress maupun hipertensi. 

Penelitian pada tahun 2008 tentang gambaran stress di Amerika yang 

dikeluarkan oleh APA (American Psychological Assosiation) melaporkan 

secara statistik mengenai wanita dan stress, dikatakan bahwa 33% wanita 

mengalami tingkat stress yang tinggi (Pardani, 2010). Di Indonesia, para 

wanita yang bekerja dikabarkan sebagai pihak yang mengalami stress 

lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Masalahnya, wanita bekerja ini 

menghadapi konflik peran sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah 

tangga. Stress yang dimaksud disini adalah stress yang menyebabkan 

ketegangan/penderitaan psikis sehingga menimbulkan kecemasan 

(Pardani, 2010). 

Rachmaningrum (1999) menyatakan bahwa umur adalah salah 

satu faktor penting yang menjadi penyebab stres, semakin bertambah 

umur seseorang, semakin mudah mengalami stres. Hal ini antara lain 

disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran 

dalam berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, 

mengingat dan mendengar. 

 Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang 

menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendidikan 
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formal maka semakin mudah seseorang menerima informasi dan 

melakukan pemanfaatan terhadap pelayanan kesehatan yang ada untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya (Notoatmodjo, 2003). Dengan konsep 

tersebut berarti diharapkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan 

seseorang maka kemampuan mekanisme koping dalam menghadapi stress 

semakin baik, sehingga semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi 

kemampuan mengelola stress. 

 Pengalaman kerja juga mempengaruhi munculnya stress. Individu 

yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, cenderung lebih rentan 

terhadap tekanan-tekanan dalam pekerjaan, daripada individu dengan 

sedikit pengalaman (Rachmaningrum,1999).  

 Penyebab dari banyaknya penderita hipertensi dari kelompok jenis 

kelamin perempuan adalah dikaitkan dengan kejadian stress yang memicu 

timbulnya hipertensi. Stres akan menstimulasi system saraf simpatis yang 

meningkatkan curah jantung dan vasokontriksi arteriol, yang kemudian 

meningkatkan tekanan darah. Stres atau ketegangan jiwa 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). 

 Kecenderungan peningkatan prevalensi menurut peningkatan usia 

dan biasanya pada usia ≥ 40 tahun, disebabkan karena tekanan arterial 

yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, terjadinya regurgitasi 
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aorta, serta adanya proses degeneratif, yang lebih sering pada usia tua 

(Anggara, 2013). 

 Tingginya risiko terkena hipertensi pada pendidikan yang rendah, 

kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada pasien 

yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit atau lambat 

menerima informasi (penyuluhan) yang diberikan oleh petugas sehingga 

berdampak pada prilaku/pola hidup sehat (Anggara, 2013). 

 Pekerjaan berpengaruh kepada aktifitas fisik seseorang. Orang 

yang tidak bekerja aktifitasnya tidak banyak sehingga dapat 

meningkatkan kejadian hipertensi (Anggara, 2013 ; Rahajeng, 2009 ; 

Purniawaty, 2010). 

 Sedangkan Confounding factor tekanan darah yang tidak 

dikendalikan dalam penelitian ini adalah ; konsumsi diit rendah garam, 

kebiasaan merokok dan minum alkohol dan pola aktifitas yang akan 

mempengaruhi tekanan darah. Diantara beberapa faktor tersebut 

kemungkinan yang telah mempengaruhi hasil tekanan darah sistole lebih 

banyak turun dibandingkan skor stress pada penelitian ini. 

 Penelitian sebelumnya menurut Anggara (2013) menunjukan 

bahwa kejadian hipertensi lebih banyak diderita oleh responden yang 

asupan natriumnya sering (61,3%) daripada responden yang asupan 

natriumnya tidak sering (9,1%). Dari uji statistik diketahui bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara asupan natrium dengan tekanan darah 

dengan nilai p = 0,000. Penelitian Tanjung (2009) juga mendapatkan 
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bahwa responden yang sering mengkonsumsi makanan tinggi natrium 

memiliki jumlah kasus hipertensi yang lebih besar yaitu (58,3%) 

dibandingkan responden yang tidak sering mengkonsumsi makanan tinggi 

natrium yaitu (56,1%). Penelitian Kamso (2000) dalam Anggara (2013) 

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara asupan natrium 

dengan tekanan darah. Menurut Kurniawan (2002) dalam Mustamin 

(2010), beberapa penelitian menunjukan bahwa rata-rata penurunan 

asupan natrium sebesar ± 1,8 gram/hari dapat menurunkan tekanan darah 

sistole 4 mmHg dan diastole 2 mmHg pada penderita hipertensi. Teori 

lain yang mendukung yaitu diet tinggi garam dapat memompa lebih keras 

untuk mendorong volume darah yang meningkat melalui ruang yang 

makin sempit yang pada akhirnya menyebabkan tekanan darah semakin 

meningkat (Hull, 1996 dalam Anggara, 2013). 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan 

darah pada pasien hipertensi. Berdasarkan hasil uji statistik antara 

kebiasaan merokok dengan tekanan darah didapatkan ada hubungan yang 

bermakna antara kebiasaan merokok dengan tekanan darah (dengan nilai 

p = 0,000) (Anggara, 2013). 

 Uji statistik kebiasaan olahraga dengan hipertensi, tidak teratur 

olah raga terbukti adanya hubungan yang bermakna dengan hipertensi, 

dengan nilai p = 0,000) (Anggara, 2013). Olahraga banyak dihubungkan 

dengan pengelolaan hipertensi, karena olahraga isotonik dan teratur dapat 

menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah. 
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Olahraga juga dikaitkan dengan peran obesitas pada hipertensi. Kurang 

melakukan olahraga akan meningkatkan kemungkinan timbulnya obesitas 

dan akan memudahkan timbulnya hipertensi (Suyono, 2001). Kurangnya 

aktifitas fisik meningkatkan risiko menderita hipertensi karena 

meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang tidak aktif juga 

cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi 

sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. 

Makin keras dan sering otot jantung harus memompa, makin besar 

tekanan yang dibebankan pada arteri (Sheps, 2005, dalam Aris 2007). 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya : 

1. Instrumen penelitian 

Pada pengukuran skor stress hanya menggunakan kuesioner pengukuran 

skor yang tentu saja hasilnya tidak akan seobyektif dengan menggunakan 

pengukuran hormon kortisol sebagai gambaran stress setiap responden. 

2. Karakteristik responden penelitian 

Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini adalah dalam setting 

komunitas sehingga akan lebih sulit bagi peneliti untuk mengendalikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah seperti asupan nutrisi, 

kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol dan kebiasaan olahraga 

atau aktifitas. 

 


