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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia  

1. Definisi Lansia  

Seseorang apabila usianya 60 tahun ke atas dapat disebut lanjut usia  

(Ayu, 2018). Aging Process merupakan proses yang terjadi ketika 

seseorang mulai menua dan memasuki usia lanjut selain itu usia tua sering 

juga disebut  senescence yaitu periode dari rentang kehidupan yang 

ditandai dengan perubahan atau penurunan fungsi tubuh, biasanya mulai 

pada usia yang berbeda-beda untuk setiap individu (Papalia, 2001) 

2. Golongan Usia dan Kategori Lansia  

World Health Organisation (WHO) membagi golongan kategori 

lansia menjadi empat  batasan umur yaitu usia middle age atau usia 

pertengahan dengan rentang usia 45-59 tahun, elderly atau usia lanjut 

rentang usia 60-74 tahun dan old atau usia lanjut tua antara 75-90 tahun, 

serta very old lansia sangat tua yaitu di atas 90 tahun. Lansia adalah 

kelompok masyarakat yang mudah terserang kemunduran fisik dan mental 

(WHO,2015). 

3. Teori Penuaan  

1) Teori Biologis  

Teori yang menjelaskan tentang perjalanan proses penuaan 

yang meliputi perubahan fungsi dan organ, pengembangan, panjang 

usia hingga kematian (Stanley,2007). 
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2) Teori Genetika  

Secara genetik penuaan sudah menjadi proses yang alami,hal 

ini telah diwariskan dan tanpa disadari untuk mengubah sel dan 

struktur jaringan. Teori ini menjelaskan bahwa proses menua adalah 

sesuatu yang tidak dapat dihindari dan akan semakin nampak saat usia 

semakin bertambah (Pangkahila dan Alex, 2013) . 

3) Teori Wear And Tear       

 Semakin sering organ di pakai maka semakin banyak yang 

rusak sehingga tubuh tidak mampu memperbaiki, teori ini 

mengungkapkan bahwa organisme memiliki energi tetap yang 

tersedia dan akan habis sesuai dengan waktu yang diprogramkan 

(Pangkahila dan Alex, 2013). 

4) Teori Imunitas  

Teori imun menyatakan bahwa kerusakan organ tubuh dapat 

disebabkan masuknya virus ke dalam tubuh dan sistem imun menjadi 

efektif dengan bertambahnya usia. Ketika fungsi sistem imun 

menurun otomatis respon autoimun tubuh akan meningkat. autoimun 

ini akan membuat antibody jadi hilang kemampuannya untuk 

membedakan antara  self ,non self  atau  foreign proteins 

(Shock,2003). 

5) Teori Pilin (Cross-Lingking Theory)  

Dalam penelitian kosasih,setiabudhi dan heryanto (2005) 

mereka menyepaktati bahwa teori ini membahas mengenai seiring 

bertambahnya usia, protein manusia yaitu DNA satu dengan yang 

lainnya akan saling melekat dan memilin (cross-link). Mengakibatkan 
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DNA rusak dan tidak dapat dicerna oleh enzim pemecah protein 

(enzim protease), sehingga elastisitas protein berkurang dan 

mengakibatkan perubahan pada fisik seperti kulit yang mengkerut, 

fungsi penyaring ginjal yang menurun dan munculnya penyakit 

katarak pada mata.  

6) Teori Neuroendokrin 

Aksi hipotalamus-hipofisis-adrenal menjadi pengaruh terhadap 

proses penuaan. Semakin tua seseorang produksi hormon semakin 

berkurang, menyebabkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri 

(self repaired) dan mengatur diri (self regulation) menjadi menurun 

Fungsi sel neuron di hipotalamus akan mengalami penurunan, yang 

berefek pada gangguan produksi hormon, ini secara otomatis 

mengganggu fungsi organ yang lain. (Kosasih, Setiabudhi, Heryanto, 

2005). 

7) Teori Psikologi 

Teori psikologi lebih luas dari teori lain karena dipengaruhi 

oleh sosiologi dan biologi sehingga tidak bisa dipisahkan dari kedua 

aspek tersebut. Keakuratan mental serta fungsional yang efektif 

berasal dari mengalaminya pengaruh psikologi. Pengurangan dari 

intelektalias yang diantaranya kesanggupan mental, persepsi, ingatan 

dan berlatih pada lanjut usia membuat lansia susah berinteraksi serta 

dipahami. Pengurangan dari kesanggupan supaya menyambut, 

metode serta menangkap rangsangan menyebabkan aksi atau reaksi 

datang (Siti, Mia, Rosidawati, dkk, 2012). 
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4. Perubahan Fisiologis Lansia  

 Lanjut usia biasanya terjadi kemunduran anatomik dan fungsional. 

Lanjut usia dapat ditandai menua apabila berasal dari organisme atau organ 

yang penyesuaian terhadap stres luar bukan pada saat istirahat. Pada lanjut 

usia terjadi perubahan yang menghasilkan fungsional dapat dilihat normal. 

Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (Utama, 2015). 

a. Perubahan Panca Indra 

  Perubahan lansia adalah perubahan degenerative yang 

berdasarkan anatomi dan fungsional yang mana dapat memberikan 

manifestasi berbagai sistem panca indera secara fungsi mendengar, 

perabaan, melihat, keseimbangan maupun perasa. Pada perubahan 

patologi seperti terjadinya ulkus, kornea, entropin/ektropin, glukoma, 

katarak dan biasanya sampai terjadi konfusio yang disebabkan dari 

penglihatan yang kurang baik dan pada telinga biasanya terjadi 

gangguan keseimbangan (sindroma meniera) serta tuli yang kondusif. 

b. Perubahan Gastro Intestinal 

  Perubahan degenerative dapat disebabkan dari gigi sampai 

anus pada manusia, diantaranya peradangan pada rahang yang berubah, 

maka gigi sangat mudah untuk lepas. Perubahan ini sama terjadi 

dengan kelenjar mulai dari otot penyerapan sampai mukosa. Pada 

perubahan-perubahan ini disebabkan dari beberapa penyakit yang 

masuk dan nafsu makan yang berubah-rubah. 

c. Perubahan Respirasi 

  Perubahan ini akibat dari menurunnya rasio ventilasi perfusi di 

paru dan terjadi pelebaran alveolar arteri untuk oksigen yang berawal 
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dari kekuatan otot dada yang menurun, kekuan dinding dada 

meningkat dan elastisitas paru menurun. Di dinding sistem respirasi 

terjadi penurunan gerak silia, penurunan refleks fisiologi lain dan 

refleks batuk, menyebabkan peningkatan infeksi akut pada saluran 

nafas bawah dan keadaan tersebut bukan merupakan penyakit paru. 

d. Perubahan Kardiovaskuler 

 Pada lanjut usia jantung menyatakan kecepatan kontraksi dan 

penurunan kekuatan kontraksi, sehingga terjadi perubahan yang 

banyak dari berupaya untuk menaikkan tenaga jalannya jantung, 

seperti saat melakukan suatu latihan. 

e. Perubahan Persendian 

 Sistem persendian terjadi perubahan pada sinovial sendi yaitu 

fibrilasi, pembentukan celah dan tidak ratanya permukaan sendi. 

Semua perubahan serupa dengan yang terdapat pada osteoartrosis. 

Penurunan ini ibarat Perubahan tersebut dianggap proses dari 

penyakit, maka stres akan semakin tinggi contohnya menyebabkan 

trauma di sendi yang banyak menanggung beban sehari-hari.  

f. Perubahan Tekanan Darah dan Urogenital 

 Pada lanjut usia sistem ginjal terjadi berbagai penurunan, yaitu 

gangguan permeabilitas dan penebalan kapsula bouwmen. Fungsi 

ginjal secara keseluruhan tidak terlihat menurun pada keadaan 

istirahat, barulah apabila terjadi stres fisik (infeksi, gagal jantung 

dan latihan berat). Pada pembuluh darah yang sedang dan besar 

pada lanjut usia terjadi macam-macam perubahan. Mengalami 

tunika media (penyebab dari sistem menua) atau penebalan intima 
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(akibat proses ateroskleorosis) akibat elastisitas pembuluh darah 

tepi akan bertambah dan tekanan darah akan bertambah. 

g. Perubahan Saraf Pusat Serta Otonom 

 Perubahan bersifat patologis yaitu adanya kekusutan 

neurofibriler, pembentukan badan-badan hirano dan degenerasi 

pigmen substansia nigra. Di pembuluh darah menyebabkan 

penguatan intim akibat tunika media serta ateroskelerosis dari 

penyebab dari seseorang mengalami penuaan, akibatnya terjadi 

gangguan pada vaskularisasi otak yang menurun yaitu didaerah 

hipotalamus akan menyebabkan terjadinya gangguan syaraf otonom 

dan pengaruh berkurangnya berbagai neurotransmiter. 

h. Perubahan Kulit dan Integumen 

 Perubahan mengalami pemendekan dari folikel rambut, 

epidermis, kelenjar keringat, dan pigmentasi akibat penipisan kulit. 

Perubahan warna kulit terjadi pigmentasi tidak merata. Rambut 

rontok sampai terjadi kebotakan, kuku menipis dan mudah patah. 

Akibat dari menurunnya bagian bantalan kulit terdapat pertahanan 

terhadap perubahan suhu serta tekanan yang terjadi pengurangan 

yang terdapat di lemak paling dalam, sehingga mudah terjadi 

hipertermia atau hipotermia. 

i. Perubahan Otot dan Tulang 

 Pemendekan otot yang terjadi akibat menurunnya gerakan, 

denervasi syaraf atau masalah metabolik. Akibat kurang beraktivitas 

otot dapat diatasi dengan mengubah pola hidup misal berolahraga 

atau kegiatan yang rutin, maka keadaan otot yang mengganggu 
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inervasi syaraf akibat penyakit metabolik biasanya sudah 

ireversibel, walaupun sudah diperbaiki abnormalitas metaboliknya. 

Bertambahnya usia terjadi pembentukan tulang melambat, akibat 

menurunnya hormon estrogen pada wanita, vitamin D (kurangnya 

terkena sinar matahari), hormon lain seperti kalsitonin dan 

parathormon dan menurunnya aktivitas tubuh. 

j. Perubahan Kognitif  

Seiring bertambahnya umur kemampuan berpikir juga 

semakin menurun, pada lansia perubahan kognitif yang dapat kita 

temukan adalah sebagai berikut, Azizah (2010) :  

a) IQ (Intellegent Quocient) 

b) Memory (Daya ingat, Ingatan) 

c) Kemampuan Pemahaman (Comprehension) 

d) Kemampuan Belajar (Learning) 

e) Pengambilan Keputusan (Decission Making) 

f) Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

g) Kinerja (Performance)  

h) Kebijaksanaan (Wisdom) 

i) Motivasi 
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B.   Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

  Tekanan darah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tekanan sistolik dan 

diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan yang dihasilkan pada saat 

jantung mulai berdenyut dan berkontraksi memompa darah keluar dari 

jantung. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan yang dihasilkan 

pada saat jantung berelaksasi setelah berdenyut. Keduanya memiliki 

nilai yang selalu berubah-ubah setiap kali jantung berdenyut. Tekanan 

darah sangat bervariasi tergantung pada keadaan. Tekanan darah akan 

meningkat saat aktivitas fisik, emosi, dan stres (Gray dkk, 2003).    

Santoso (2010) menyatakan bahwa tekanan darah adalah tekanan 

dimana darah beredar dalam pembuluh darah. Tekanan ini terus menerus 

berada dalam pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir 

konstan. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Tekanan Darah  

a. Usia 

 Seiring bertambahnya usia makan tekanan darah akan semakin 

tinggi hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan tekanan darah 

yang terdapat pada bayi dan orang dewasa. Bayi,memiliki tekanan 

sistolik rata-rata 73 mmHg sedangkan pada lansia arteri mengalami 

penebalan sehingga lebih keras dan kurang fleksibel terhadap darah. 

Lansia tekanan sistoliknya meningkat sehubungan dengan 

penurunan elastisitas pembuluh darah. Hal inilah yangmenjadi 

penyebab adanya peningkatan pada tekanan darah. (Kozier,2009). 



 19 

b. Penyakit Kardiovaskular 

 Jubaidi (2008) menjelaskan bahwa perubahan fisik lansia  

akan berefek hingga pada kesehatannya dalam terserang penyakit, 

seperti perubahan kardiovaskuler menurunnya keelastisan di 

pembuluh darah, perubahan pada respirasi yaitun turunnya kekuatan 

otot-otot pernafasan, serta perubahan pada pendengaran dan 

perubahan pada penglihatan. Lansia akan mengalami berbagai 

persoalan kesehatan akibat degenerasi sistem tubuh misalnya timbul 

penyakit degeneratif. 

c. Stres        

 Ketika tubuh mengalami ini secara otomatis simpatik akan 

terstimulasi yang akan meningkatkan frekuensi darah, curah jantung 

dan tahanan vaskuler perifer .(Perry dan Potter, 2010).  

d. Olahraga       

 Pada exercise dynamic tekanan darah terutama sistolik dan 

tekanan nadi akan meningkat dan terjadi Peningkatan denyut 

jantung dan curah jantung yang banyak. Otot skelet membutuhkan 

aliran darah yang cukup sebab saat olahraga  otot ini membutuhkan 

metabolism yang lebih sehingga menyebabkan peningkatan denyut 

nadi serta curah jantung. (Kozier,2009). 

e. Merokok dan Alkohol      

 Mengonsumsi alkohol berlebihan  dapat merubah resistensi 

tekanan darah, contohnya seperti Merokok, alkohol dan zat-zat 
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kimia beracun pada nikotin dan karbon monoksida yang terkandung 

dalam rokok yang dihisap dan masuk ke dalam aliran darah dapat 

merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan 

proses aterosklerosis dan juga menyebabkan tekanan darah menjadi 

tinggi (WHO, 2001).  

f. Jenis Kelamin       

 Pada usia lansia perempuan memiliki tekanan darah yang lebih 

tinggi sedangkan pada usia remaja, prialah yang cenderung 

menunjukkan tekanan darah rata-rata yang lebih tinggi (WHO, 

2001).  

g. Ras atau Suku Bangsa 

Biasanya kecenderungan tekanan darah yang meninggi 

bersamaan dengan bertambahnya umur secara progresif pada orang 

Amerika berkulit hitam keturunan Afrika ketimbang orang Amerika 

berkulit putih. WHO menjelaskan bahwa tekanan darah pada kulit 

hitam lebih tinggi dibandingkan golongan suku lain. Inilah 

sebabnya suku disebutkan memiliki pengaruh pada resistensi 

tekanan darah.(WHO, 2001) 

3. Klasifikasi Tekanan Darah  

Sistolik dan diastolik adalah 2 klasifikasi tekanan darah. Sistolik 

adalah tekanan yang dihasilkan pada saat jantung mulai berdenyut dan 

berkontraksi memompa darah keluar dari jantung. Diastolik adalah 

tekanan yang dihasilkan pada saat jantung berelaksasi setelah berdenyut. 
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                     Tabel 2.1 (Klasifikasi Tekanan Darah WHO,2013) 

 

 

 

 

            

 

Tekanan darah tinggi (Hypertension) banyak menyita 

perhatian, karena memberi dampak buruk pada kesehatan. Tekanan 

darah yang tinggi menyebabkan arteri menjadi menegang, jantung 

bekerja makin keras menebalkan otot jantung, dan membuat jantung 

melemah seiring berjalannya waktu. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan serangan jantung, stroke hingga gagal ginjal sedangkan 

untuk Tekanan darah rendah (Hypotension)  baru dianggap sebagai 

masalah bila orang tersebut mengalami gejala-gejala abnormal, seperti 

pusing, pingsan, mual, pandangan kabur, dan sulit berkonsentrasi. 

Sejauh ini prevalensi hypertensi pada lansia masih merupakan 

masalah global karena hal ini berhubungan langsung dengan kondisi 

fisiologis pada lansia. 

4. Perubahan Resistensi Tekanan Darah 

Tekanan darah membutuhkan aliran darah melalui pembuluh darah 

yang ditentukan oleh kekuatan jatung dalam memompa dan tahanan 

perifer Sedangkan cardiac output dan tahanan perifer dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang saling berinteraksi seperti pada asupan natrium, stres, 

Kategori  Sistol Diastol 

Optimal < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Hipertensi Sistolik ≥ 140 < 90 

Hipertensi 1 140-159 90-99 

Hipertensi 2 160-179 100-109 

Hipertensi 3 ≥ 180 ≥ 110 
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obesitas, dan genetik. Perubahan resistensi tekanan darah khususnya 

pada dapat terjadi jika terdapat abnormalitas faktor-faktor tersebut. 

Peningkatan usia pada lansia menyebabkan terjadinya penurunan 

elastisitas dan kemampuan peregangan pada arteri besar, ini merupakan 

mekanisme dasar terjadinya peningkatan tekanan pada sistolik lansia 

Tekanan aorta meningkat sangat tinggi dengan penambahan volume 

intravaskuler yang sedikit menunjukan kekakuan pembuluh darah pada 

lanjut usia. Secara hemodinamik hipertensi sistolik ditandai penurunan 

kelenturan pembuluh arteri besar resistensi perifer yang tinggi pengisian 

diastolik abnormal dan bertambah masa ventrikel kiri. Penurunan 

volume darah dan output jantung disertai kekakuan arteri besar 

menyebabkan penurunan tekanan diastolik. Perubahan aktivitas sistem 

syaraf simpatik dengan bertambahnya norepinefrin menyebabkan 

penurunan tingkat kepekaan sistem reseptor beta adrenergik pada 

sehingga berakibat penurunan fungsi relaksasi otot pembuluh darah. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tahanan perifer 

akan mempengaruhi tekanan darah. (rakhmawati,2013). 

5. Pengukuran Tekanan Darah 

Sphygmomanometer adalah Alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur tekanan darah adalah tensimeter. Pengukurannya dilakukan 

dengan cara panjang manset dan lebar kantong udara dalam manset 

harus cukup  untuk untuk menutupi 2/3 panjang lengan atas, agar 

tekanan udara dalam manset benar-benar seimbang dengan tekanan isi 

pembuluh darah yang akan diukur.  Manset yang dapat dikembangkan 

dipasang melingkar pada lengan bagian atas (lebarnya minimal 40% dari 
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lingkar lengan) dibawah kontrol manometer,dipompa kira-kira 30 

mmHg diatas nilai saat pulsasi radialis yang teraba menghilang. 

Stetoskop diletakkan diatas arteri brachialis, dibawah sisi manset, lalu 

tekan manset kemudian turunkan perlahan-lahan (2-4 mmHg/detik).  

Bunyi pertama yang sinkron dengan nadi bunyi ketukan yang jelas (fase 

1) adalah tekanan darah sistolik. Normalnya bunyi ini awalnya lemah 

(fase 2) sebelum menjadi keras (fase 3) kemudian menjadi redup pada 

(fase 4) dan seluruhnya menghilang pada (fase 5). Fase 5 ini digunakan 

sebagai tekanan darah diastolik (Potter dan Perry, 2005). 

C. Stres 

1. Definisi Stres 

Stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima 

tekanan, reaksi fisiologis dan psikolog akan terjadi ketika seseorang 

merasakan ketidakseimbangan antara tuntutan yang dihadapi dengan 

kemampuan untuk mengatasi tuntutan tersebut. Individu membutuhkan 

energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar tidak 

mengganggu kesejahteraan mereka (Syahabuddin,2010). Konsep 

General Adaptation Syndrome (GAS) adalah konsep yang mucul ketika 

seseorang dihadapkan pada situasi yang dapat menimbulkan stres 

hormon meningkat dan mengalir kedalam darah, emosi meninggi dan 

ketegangan bertambah, respon tersebut merupakan respon otomatik 

terhadap setiap ancaman, fisikal atau emosional terhadap kesejahteraan 

keadaan organisme. 
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2. Sumber Penyebab Stres 

 

Hidayat (2004) menyatakan bahwa sumber stres terdiri dari tiga aspek 

antara lain : 

a. Diri sendiri  

Umumnya diri sendiri  menjadi penyebab stres karena  adanya 

konflik yang  terjadi antara keinginan dan kenyatan yang tidak 

seimbang dengan kehidupan dan kemampuan pribadi seseorang 

sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang tidak mampu 

diatasi. 

b. Keluarga  

 Salah satu penyebab stres adalah Masalah dalam keluarga 

yang ditandai dengan adanya perselisihan antara keluarga, serta visi 

dan tujuan yang berbeda diantara keluarga. 

c. Masyarakat dan lingkungan 

Pengakuan yang kurang dari lingkungan dan masyarakat 

menyebabkan seseorang jadi tertekan dan stres, lingkungan 

pekerjaan secara umum dan permasalahan dalam dunia kerja tak 

luput dari penyebab stres pekerja serta kurangnya hubungan 

interpersonal menyebabkan seseorang merasa sendirian sehingga 

memunculkan rasa stres. 

3. Tanda Dan Gejala Stres 

Berikut ini adalah tanda dan gejala stres yang dikemukakan oleh 

Cooper dan Straw (2004) : 
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a. Fisik 

Otot tegang, sakit kepala,napas yang cepat, mulut dan 

kerongkongan kering, tangan lembab hingga tubuh merasa 

panas dan gerah menjadi ciri pertama fisik saat menunjukan 

respon stres 

b. Perilaku 

Hilangnya gairah dalam penampilan dan minat terhadap 

orang lain, hingga memunculkan perasaan cemas, sedih, 

mudah emosi tanpa sebab, gampang tersinggung, kehilangan 

semangat, menarik diri terhadap kehidupan bersosial. 

c. Watak dan kepribadian 

Cermat yang berlebihan disertai sikap cemas dan mudah 

panik, kurangnya percaya diri dan mudah meledak-ledak 

dalam melampiaskan emosi menjadi watak dan kepribadian 

seseorang yang mengalami stres.  

4. Tingkatan Stres 

Potter dan Perry (2005)  membagi stres menjadi 3 tingkatan yaitu: 

a. Stres ringan 

Situasi pada tingkat ini biasanya berlangsung beberapa menit 

atau jam, stressor dihadapi secara teratur seperti terlalu banyak 

tidur, kemacetan lalu lintas dan kritikan dari atasan. 

b. Stres sedang 

Perselisihan yang tidak terselesaikan dengan rekan kerja yang 

berlangsung lebih lama biasanya dari beberapa jam sampai 
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beberapa hari hingga mengganggu pikiran karena merasa 

terbebani. 

c. Stres berat 

 Perselisihan dalam pernikahan terus menerus dan kesulitan 

finansial yang berkepanjangan, rasa tidak dihargai dalam 

lingkungan menyebabkan situasi menjadi kronis sebab hal ini 

biasanya berlangsung beberapa minggu sampai hitungan tahun. 

5. Tahapan Stres 

Rumiani (2006 ) menyebutkan bahwa stres terjadi melalui tahapan : 

a. Tahap  kesatu adalah saat semangat seseorang meningkat, 

penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan 

senang, muncul rasa gugup tapi mudah diatasi. 

b. Tahap kedua stres akan memunculkan ketegangan otot hingga 

efek yang menunjukkan keletihan. 

c. Memasuki tahap ketiga akan mengalami gejala seperti, sulit 

tidur, badan terasa lesu dan lemas. 

d. Pada tahap keempat hingga lima konsentrasi  akan menurun 

bahkan akan mengalami insomnia, pada tahap ini seseorang akan 

mengalami permasalahan karena ketidakmampuan dalam 

menanggapi situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. 

e. Tahap keenam pada beberapa kasus seseorang bahkan dapat 

mengalami ketidaksadaran diri atau pingsan sebab detak jantung 

dalam dirinya meningkat hingga menyebabkan tubuhnya 

tertekan hingga pingsan. 
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6. Mekanisme Stres 

Secara fisiologi, situasi stres mengaktivasi hipotalamus Peran 

hipothalamus sendiri terhadap stres meliputi empat fungsi spesifik yaitu:   

1) Merangsang kelenjar tiroid untuk produksi hormon tiroksin.  

2) Menginisiasi aktivitas sistem persarafan otonom  

3) ADH atau vasopressin diproduksi 

4) Merangsang hipofise anterior memproduksi hormone ACTH 

3 hormon utama yang keluar dan meningkat ketika tubuh berada 

dalam tekanan yaitu Adrenalin, tiroksin, dan kortisol yang secara 

signifikan berpengaruh pada sistem homeostasis. Selain itu ada dua 

sistem neuro endokrin yang akan aktif ketika tubuh mengalami stres 

yaitu sistem simpatik dan sistem neuro endokrin, sistem ini aktif 

melalui aktvasi hipotalamus ketika tubuh mengalami tekanan. Sistem 

saraf simpatik berespons terhadap impuls saraf dari hipotalamus 

yaitu dengan mengaktivasi berbagai organ dan otot polos yang 

berada di bawah pengendaliannya, seperti meningkatkan kecepatan 

denyut jantung. Sistem saraf simpatik juga memberi sinyal ke 

medula adrenal untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke 

aliran darah. Tiroksin akan meningkatkan Basal Metabolism Rate 

(BMR),denyut jantung dan frekuensi nafas. Pada stres ringan tidak 

menyebabkan penyakit parah dan hanya menyebabkan peningkatan 

tekanan darah sebagai proses homeostasis karena 3 hormon stres 

yang telah meningkat produksinya. 
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7. Pengukuran Stres 

Psychometric Properties of The Depression Anxiety Stres Scale 42 

adalah kuesioner berskala subjektif yang dibentuk untuk mengukur 

status emosional negatif dari depresi, kecemasan dan stres.  

Crawford dan Henry (2003) melakukan uji Cronbach’s Alpha hasil 

nilai reliabilitas adalah 0,91. Damanik,2006  melakukan validitas 

dengan uji cronbach’s alpha untuk kuesioner bahasa indonesia dan 

hasilnya adalah >0,6 jadi kuesioner ini sudah dapat dikatakan reliabel. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada subskala stres yang 

terdiri dari 14 pernyataan dan memiliki hasil uji validitas dan 

reabilitas  Cronbach’s Alpha 0,91, uji ini dilakukan oleh Rinal 

Aseng(2012). 

Berikut klasifikasi kuesioner Depression Anxiety Stress Scale 

(DASS) sub skala stres dalam bentuk tabel. 

      Tabel 2.2 Klasifikasi Kuesioner DASS 42 (Lovibond,2003) 

 

No Penyebab Indikator Nomor Item Jumlah  Total 

1 Stres a. Menurunny

a kesabaran 

b. Menggangg

u/ lebih 

aktif 

c. Sulit untuk 

santai 

d. Munculnya 

kegugupan 

e. Gampang 

emosian 

/gelisah 

 

a. 6,11,13 

 

b. 2,7,9 

 

c. 3,8,10 

 

d. 5,12 

 

e. 1,4,14 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

   14 
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8. Hubungan stres dengan tekanan darah 

  Simpatis akan merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon 

adrenalin dan akan  terus meningkat saat stres, hingga menyebabkan 

vasokontriksi dan hal tersebut mengakibatkan jantung memompa darah 

lebih cepat dan lebih kuat sehingga resistensi tekanan darah berubah, 

inilah yang akan terjadi ketika tubuh mengalami stres (Nuraini, 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


