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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap pada setiap siklus kehidupan

manusia. Klasifikasi menurut WHO (2010), batasan lansia adalah seseorang

yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013,

jumlah lansia di indonesia mencapai 20,40 juta orang atau sekitar 8,05 persen

dari seluruh penduduk indonesia (BPS, 2013). Stres dan gangguan mental

pada lansia pada tahun 2008 tercatat sekitar 40% di Indonesia. Tingginya

insiden stres di Indonesia merupakan alasan mengapa stres harus

diprioritaskan penanganannya (Depkes, 2009).

Penyakit fisik yang dapat ditemukan dari stres itu sendiri dapat berefek

terhadap kelangsungan hidup manusia karena hampir seluruh tubuh dapat

terganggu akibat dari stres. Ada beberapa penyakit yang ditimbulkan dari

dampak stres terhadap sistem organ tubuh, seperti pernafasan

(gastrointestinal), sistem pernafasan (resfirasi), sistem integument (kulit),

sistem musculoskeletal (pergerakan), sistem metabolik, dan sistem

kardiovaskuler (Depkes, 2009).

Stres merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia,

stres seperti bagian dari kehidupan itu sendiri. Semua manusia bisa

mengalami stres. Stres yang dialami individu dapat berpengaruh positif dan

negatif. Pengaruh positif yaitu mendorong sedangkan negatif yaitu

menimbulkan perasan-perasan cemas, khawatir, gelisah, frustasi, tidak

percaya diri, marah atau depresi (Looker & Gregson, 2004).
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Stres adalah suatu respon fisik normal terhadap suatu peristiwa yang

membuat hidup seseorang menjadi terancam atau menganggu keseimbangan

dalam beberapa cara, seperti ketika seseorang mengalami tubuh akan

melakukan pertahanan secara otomatis yang dikenal dengan sebutan fight or

fight reaction atau reaksi stres (Smith et al, 2012).

Menurut Kamus Lengkap Psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan

baik secara fisik maupun secara psikologis; memberikan tekanan dan

ketegasan dalam bicara ataupun tulisan (Chaplin, 1997). Stres dapat

dikatakan adalah gejala penyakit masa kini yang erat kaitannya dengan

adanya kemajuan pesat dan perubahan yang menuntut adaptasi seseorang

terhadap perubahan tersebut dengan sama pesatnya. Usaha, kesulitan,

hambatan, dan kegagalan dalam mengikuti derap kemajuan dan

perubahannya menimbulkan beraneka ragam keluhan (Gunarsa, 2001).

Begitu pula dengan orang usia lanjut. Tak jarang dari mereka merasakan

stres karena berbagai masalah dan peristiwa yang muncul dalam kehidupan

sehari-harinya. Salah satunya adalah masalah tempat dimana mereka tinggal.

Pada sebagian lansia memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Mereka

merasa kuatir atau takut jika tinggal sendirian dan jika terjadi hal-hal buruk

yang akan menimpa dirinya, tak ada seorang pun yang akan menolongnya

(Gunarsa, 2001).

Faktor penyebab stres terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal stres

bersumber dari diri sendiri yang dapat dialami lewat penyakit. Penyakit dapat

mengakibatkan perubahan fungsi pada orang yang menderitanya. Perubahan

tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga dapat

menyebabkan stres. Faktor eksternal bersumber dari keluarga. Keluarga
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menjadi sumber tersendiri. Stres dalam keluarga dapat di sebabkan karena

adanya konflik dalam keluarga, seperti perilaku yang tidak sesuai harapan,

keinginan dan cita-cita serta pendapat yang tidak dapat disatukan. Oleh

karena itu keluarga bisa menjadi pengaruh stres (Puspasari, 2009).

Stress dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya adalah stress

normal, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres normal biasanya

dapat dialami secara alamiah oleh setiap individu (susane, 2017). Stres ringan

dapat diartikan sebagai stressor yang dihadapi selama kurun waktu beberapa

menit (suzanne & Brenda, 2008). Stres sedang adalah dimana fase ini

ditandai dengan kewspadaan, fokus pada indera penglihatan, pendengaran,

peningkatan ketegangan dalam batas toleransi, dan mampu mengatasi situasi

yang dapat mempengaruhi dirinya (Mardiana & Zelfini, 2014). Stres berat

adalah keadaan dimana terjadi dalam beberapa minggu sampai dengan

beberapa tahun (Psychology Foundation of Australia, 2010).

Pada dasarnya menurut Fraser (1985) stress disebabkan kombinasi dari

lingkungan eksternal dan faktor psikologis. Artinya pada saat individu

merasakan bahwa ia dapat berhadapan dengan stressor, secara adaptif kondisi

mental atau fisik akan berubah untuk menyesuaikan dengan stimulus tersebut

(stressor) yang disebut stres. Masing-masing individu mempunyai tingkat

toleransi terhadap stres. Bahkan jika tidak ada stressor eksternal, individu

mungkin menciptakan stressornya sendiri. Fenomena stres sangat

individualistik sifatnya.

Korchin (dalam Atkinson, 1990) mengatakan keadaan stres timbul apabila

ada tuntutan yang luar biasa, sehingga mengancam kesejahteraan atau

integritas seseorang. Stres tidak hanya berupa kondisi yang menekan
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seseorang atau keadaan fisik atau psikis seseorang, maupun reaksi reaksinya

terhadap tekanan itu, melainkan keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Dari

berbagai pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa stres

merupakan suatu pola reaksi yang ditunjukkan seseorang saat orang tersebut

menghadapi satu atau lebih stimulus dari luar dirinya, yang dianggap sebagai

ancaman, tantangan ataupun bahaya terhadap kesejahteraan, harga diri,

maupun integritasnya. Pola reaksi yang ditunjukkan meliputi pola reaksi

secara fisik seperti timbulnya rasa cemas. Akibat timbulnya pola-pola reaksi

ini, keseimbangan tubuh terganggu, dan dapat menyebabkan seseorang

merasa lelah sehingga di perlukan energy yang besar untuk memulihkan

keseimbangan tubuhnya (Sahnur Rahman, 2016).

Dampak terbesar yang sering terjadi akibat stres adalah kualitas tidur

yang menurun dan penghambat pemenuhan tugas-tugas perkembangan

lansia(Stanley & Beare, 2006). Kualitas tidur adalah suatu keadaan tidur yang

dijalanin seseor`ang individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran saat

terbangun (Khasanah 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur

pada lansia antara lain penyakit, stress, obat, nutrisi, lingkungan, motivasi,

gaya hidup dan senam (Saryono & Widianti, 2010).

Data WHO tahun 2000 menunjukkan, di seluruh dunia sekitar 972 juta

orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan

26,6% pria dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan akan meningkat

enjadi 29,2% di tahun 2025. Dari 972 juta pengidap hipertensi, 333 juta

berada di negara maju dan 639 sisanya berada di negara sedang berkembang,

termasuk indonesia (Suhadak, 2010).
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Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan darah,

yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu hipertansi primer atau

esensial yang penyebabnya tidak diketahui dan hipertensi sekunder yang

dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung,

gangguan anak ginjal. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala,

sementara tekanan darah yang terus-menerus tinggi dalam jangka waktu lama

dapat menimbulkan komplikasi, oleh karena itu, hipertensi perlu dideteksi din

yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah secara berkala (Mekara kesehatan,

2006).

Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi

dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah

dari pada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik,

dimana akan leih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika

beristrahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda paling tinggi di

waktu pagi hari dan paling rendah pada saat malam hari (Makara kesehatan,

2006).

Faktor pemicu hipertensi dapat dibedakan atas yang tidak dapat terkontrol

(seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur) dan dapat di kontrol (seperti

kegemukan, kurang olahraga, merokok, serta mengkonsumsi alkohol dan

garam). Penderita hipertensi yang sangat homogen membuktikan bahwa

penyakit ini bagaikan mosaik, diderita oleh orang banyak yang datang dari

berbgai subkelompok beresiko didalam masyarakat. Hal tersebut juga berarti

bahwa hipertensi juga dipengaruhi oleh faktor resiko ganda, baik yang

bersifat ganda, baik yang bersifat endogen seperti neurotransmitter, hormon
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dan genetik, maupun yang bersifat eksogen seperti rokok, nutrisi dan stressor

(Makara kesehatan, 2006).

Stres juga sangat hubungannya dengan hipertensi. Stres merupakan

masalah yang memicu terjadinya hipertensi dimana hubungan natar stres

dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis penigkatan saraf

dapat menaikan tekanan darah secara itermiten (tidak menentu). Stres yang

berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan darah menetap tinggi. Walaupun

hal ini belum terbukti akn tetapi angka kejdian di masyarakat perkotaan lebih

tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini dapat di hubungkan dengan

msyarakat yang tinggal di kota (Suhadak, 2010).

Usia enam puluh biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia

madya dan usia lanjut. Akan tetapi orang sering menyadari bahwa usia

kronologis merupakan criteria yang kurang baik dalam menandai permulaan

usia lanjut karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu-individu

dalam usia pada saat mana usia lanjut merekamulai. Manusia berkembang

dari ketidakberdayaan hingga menjadi manusia yang sempurna dan mandiri,

dan akhirnya menjadi renta tak berdaya lagi. Akan tetapi, ada sebagian orang

yang takut dan tidak mau menerima kenyataannya serta tak tahu harus

bagaimana menghadapi masa lanjut usianya (Sahnur Rahman, 2016).

Banyak orang lanjut usia yang merasa kesepian dan tak berguna, dan tak

sedikit pula yang mengalami stres. Setiap orang kadang-kadang mengalami

stres, karena merasa terus menerus ditekan untuk mencapai lebih banyak hal

dalam waktu yang semakin menipis dan sedikit. Pemaparan tentang stres erat

kaitannya dengan emosi yang menyakitkan (Atkinson, 1990). Menurut para

peneliti dan ahli psikologi, stres pada zaman modern ini lebih disebabkan
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karena banyaknya perubahan yang harus dihadapi, menuntut adaptasi dan

penyesuaianyang pesat, tentunya tidak mudah untuk dicapai dan dilaksanakan

oleh semua orang dengan sama mudahnya, sehingga tidak menutup

kemungkinan berkembang menjadi stres (Gunarsa, 2011).

Berdasarkan studi pendahuluan, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang, Indentifikasi  tingkat stress dan kualitas tidur pada pasien

hipertensi  di Puskesmas Arjuno Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Mengidentifikasi tingkat stres pada lansia hipertensi dan di Puskesmas

Arjuno kota malang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi tingkat stress lansia hipertensi  di Puskesmas Arjuno

Kota Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat

pendidikan pada lansia hipertensi di Puskesmas Arjuno Kota Malang.

b. Mengidentifikasi tingkat stres pada lansia hipertensi  di Puskesmas

Arjuno Kota Malang.

c. Mengidentifikasi hipertensi pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota

Malang.

D. Manfaat Penilitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat

digunakan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan
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dalam bidang kesehatan, khususnya dalam meberikan solusi penurunan

tingkat stress pada pasien hipertensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian yang

menambaah wawasan serta pengetahuan tentang stress dengan

kualitas tidur pada pasien hipertensi.

b. Bagi fisioterapis

Sebagai acuhan pengetahuan mengenai fisioterapis pada pasien

hipertensi terutama pada kasus stres terhadap kualitas tidur.

c. Bagi masyarakat khususnya pada pasien hipertensi dan pre-

hipertensi

Sebagai masukan kepada pasien dan keluarganya serta

bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya mengetahui stress

menyebabkan kualitas tidur pada anggota keluarga/ pada lansia.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No. Nama, Tahun dan
Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

Instrumen
Penelitian

Hasil
Penelitian

Perbedaan dengan
Penelitian yang akan

Dilakukan
1 Abi Muhlisin,

Rryan Adi Laksono
(2013)
”Analisis pengaruh
faktor stres
terhadap
kekambuhan
penderita
hipertensi”

a. Variabel
bebas:

Faktor
stresi
b. Variabel

Terikat:
kekambu
han
penderita
Hipertens
i

Kuesioner
dan
dokument
asi
(Rekam
medik
pasien)

Ada
hubungan
antara
tingkat
stres
dengan
kekambuh
an pasien
hipertensi

Tempat penelitian,
jumlah sampel dan
Instrumen penelitian
ini menggunakan
Depression Anxiety
Stress Scale
42(DASS 42),
sphygmomanometer

2 Kadek Devi
Pramana,
Oktarianti dan Tita

a. Variabel
bebas:tin
gkat

Skala
HARS
dan

Ada
hubungan
tingkat

Tempat penelitian,
jumlah sampel dan
Instrumen penelitian
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Puspita Ningrum
(2016)
“Hubungan
tingkat kecemasan
dengan kejadia
hipertensidi pati
sosial tresna
werdha senjarawi
Bandung”

kecemasa
n

b. Variabel
Terikat:
Hipertens
i

sphygmo
manomet
er

kecemasan
dengan
kejadian
Hipertensi

ini menggunakan
Depression Anxiety
Stress Scale
42(DASS 42),
sphygmomanometer

3 Rohmatul Azizah
& Rita Dwi
Hartanti (2016)
“Hubungan antara
tingkat stres
dengan kualitas
hidup hipertensi di
wilayah kerja
puskesmas
wonopringgo
pekalongan”

a. Variabel
bebas:
Tingkat
stress

b. Variabel
Terikat:
kualitas
hidup dan
Hipertens
i

Pengump
ulan data
mengguna
kan
kuesioner
Depressi
on
Anxiety
Stress
Scale
42(DAS
S 42 dan
WHOQol
-BREF

Ada
hubungan
tingkat
stres
dengan
Hipertensi

Tempat penelitian,
jumlah sampel dan
Instrumen penelitian
ini menggunakan
Depression Anxiety
Stress Scale
42(DASS 42),
sphygmomanometer

4 Librianti
Putriastuti
2016)
“Analisis hubungan
anatara kebiasaan
olahraga dengan
kejadian hipertensi
pada pasien usia 45
tahun keatas”.

a. Variabel
bebas:
Depresi

b. Variabel
Terikat:K
esepian

BDI (The
Beck
Depressio
n
Inventory)

Tidak ada
hubungan
antara
penyebab
faktor
kesepian
terhadap
tingkat
depresi

Tempat penelitian,
jumlah sampel dan
Instrumen penelitian
ini menggunakan
Depression Anxiety
Stress Scale
42(DASS 42),
sphygmomanometer

5 Kiki Mellisa
Andria (2013)

“Hubungan antara
perilaku olahraga,
stress dan pola
makan dengan
tingkat hipertensi
pada lanjut uia di
posyandu lansia”

Variab
el
bebas:
olahra
ga,stre
s,dan
pola
makan
a. Variabel

Terikat:
Hipertens
i

Kusioner,
tensimeter
,food
frekuensi
qusioner,
dan alat
ukur
kekebalan
stres.

Ada
huungan
antara
perilaku
olahraga
dengan
tingkat
hipertensi
pada lansia
di
posyandu

Tempat penelitian,
jumlah sampel dan
Instrumen penelitian
ini menggunakan
Depression Anxiety
Stress Scale
42(DASS 42),
sphygmomanometer
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