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ABSTRAK 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi di negara berkembang sangat sering 

dijumpai terutama di Indonesia. Parameter vital yang perlu dimonitoring adalah 

tekanan darah. Penyebab dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi 

tergantung dari faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi tersebut, salah 

satunya yaitu faktor stres. Jika tekanan stres terlampau besar hingga melampaui 

daya tahan individu, maka akan timbul gejala – gejala seperti sakit kepala, 

gampang marah, tidak bisa tidur, gejala – gejala tersebut merupakan reaksi non – 

spesifik pertahan diri, dan ketegangan jiwa itu akan merangsang pelepasan 

hormon adrenalin yang memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, 

sehingga tekanan darah menjadi naik dan aliran darah ke otak, paru-paru, dan otot 

perifer meningkat. 

Penelitian ini merupakan penelitian semi eksperimen. Populasi penelitian 

adalah pasien yang sedang berobat di RSUD Simo Boyolali antara tanggal 27 juni 

sampai 2 juli 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik  Random 

sampling dan dianalisa menggunakan uji statistik Chi Squer. Hasil penelitian 

didapatkan 100 sample yang masing-masing mengalami pengukuran sebanyak 2 

kali. 

Berdasarkan analisa terhadap data hasil penelitian tersebut maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor stres yang dialami pasien yang ingin 

memeriksakan dirinya ke dokter mempengaruhi tekanan darah. 
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 ABSTRACT 

 

Hypertension or high blood pressure in developing countries are often 

found, especially in Indonesia. The parameters monitored are vital to blood 

pressure. The cause of the elevated blood pressure or hypertension depends on 

factors that influence the occurrence of hypertension, one of the stress factors. If 

the pressure is too great stress to exceed the individual's resistance, then there will 

be symptoms such as headaches, irritability, sleeplessness, the symptoms are a 

reaction to the non-specific self defense, and stress hormones that would stimulate 

the release of adrenaline stimulate the heart beat faster and stronger, so that a rise 

in blood pressure and blood flow to the brain, lungs, and increased peripheral 

muscle. 

 

This research was a semi-experimental. The study population was 

patients being treated in hospitals Simo Boyolali between 27 June to 2 July 2012. 

Data collection was done by random sampling techniques and analyzed using a 

statistical test Chi Squere. The results obtained 100 samples each having 

measurements 2 times. 

 

Based on the analysis of the survey data, it can be drawn a conclusion 

that the stress factors experienced by patients who want to check themselves into 

the doctor affect blood pressure. 

 

Keywords:  -Blood pressure   - Physician 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Rangsangan baik secara fisik, kimiawi, psikologis, maupun psikososial 

yang mengganggu dan mengancam sistem tubuh dapat memicu respon stres. 

Sebagian besar stresor dalam kehidupan sehari – hari yang kita hadapi bersifat 

psikososial misalnya rasa takut, resah, cemas mengenai ujian, bertemu dokter di 

rumah sakit dan waktu divonis penyakit yang sulit disembuhkan, konflik dengan 

orang yang dicintai atau rasa tidak sabar sewaktu terjebak dalam kemacetan 

(Sherwood, 2001). 

Respon stres adalah pola reaksi saraf dan hormon yang bersifat 

menyeluruh dan tidak spesifik terhadap semua situasi apapun yang mengancam 

homeostasis. Respon stres misalnya dapat berupa pengaktifan menyeluruh saraf 

simpatis yang akan menyebabkan peningkatan curah jantung, pengalihan aliran 

darah dari daerah yang mengalami vasokontriksi, misalnya saluran pencernaan 

dan ginjal ke otot rangka dan jantung yang lebih aktif dan mengalami vasodilatasi 

untuk mempersiapkan tubuh melaksanakan respons fight or flight (Felix, 2009). 

Respon stres berupa pengaktifan saraf simpatis berupa peningkatan curah jantung, 

dapat diamati berupa perubahan tekanan darah dan denyut nadi (Schuster & 

Kutty, 2011). 

Pengertian tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan yang diperlukan 

agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua 

jaringan tubuh manusia (Dorland, 1998). Tekanan darah termasuk salah satu 

parameter vital diantara tanda - tanda vital tubuh, yaitu denyut nadi, pernafasan, 

suhu tubuh, tinggi, dan berat badan (Ting & Feng, 2012). 

Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung 

menguncup (sistol). Adapun tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada 

saat jantung mengendor kembali (diastole). Dengan demikian, jelaslah bahwa 

tekanan darah sistolik selalu lebih tinggi dari pada tekanan darah diastolik. 

Tekanan sistolik dan diastolik bervariasi untuk setiap individu. Secara umum 

ditetapkan, tekanan darah normal untuk orang dewasa (> 18 tahun) adalah 120/80, 

angka 120 disebut tekanan sistolik, dan angka 80 disebut tekanan diastolik. 

Tekanan darah seseorang dapat lebih atau kurang dari batas normal, jika melebihi 

nilai normal orang tersebut menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, 

sebaliknya jika kurang dari nilai normal, orang tersebut menderita tekanan darah 

rendah atau hipotensi (Chin & Badri, 2012). 

Terkadang mekanisme kontrol tekanan darah tidak berfungsi secara 

benar atau tidak mampu secara total mengkompensasi perubahan – perubahan 

yang terjadi, sehingga salah satu akibatnya akan menyebabkan peningkatan 

tekanan darah yang disebut dengan hipertensi (Sherwood, 2001). Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan dampak pada morbiditas dan 

mortalitas. Hipertensi menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia yang berjuang 

untuk menurunkan penyakit kardiovaskuler, penyebab kematian utama di dunia. 

Jumlah populasi penderita hipertensi mengalami peningkatan di negara 

berkembang, termasuk di negara –  negara asia, salah satunya di Indonesia 

(Ridjab, 2007).  

Pada penelitian sebelumnya di Turki yang dilakukan oleh Helvasi dan 

Seyhanli (2006) diantara 438 pasien, 170 orang (38 %) normotensi, 190 (43 %) 



 

tekanan darah meningkat saat sebelum bertemu dokter, 68 orang (15 %) hipertensi 

berkelanjutan atau hipertensi yang terdeteksi, dan 10 orang  (2%) hipertensi 

esensial (hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya). 

Jumlah penderita hipertensi di Indonesia saat ini belum diketahui pasti. 

Survey kesehatan rumah tangga tahun 1995 menunjukkan prevalensi sebesar 

8,3%. Penelitian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2007 menyatakan 

jumlah penderita hipertensi sebesar 2000 orang dari 7000 responden 

(Strokebethesda, 2012). 

Menurut Depkes (2012), hipertensi merupakan penyebab kematian 

nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis yakni  mencapai 6,7% dari populasi 

kematian pada semua umur di Indonesia. Mengingat tingginya angka kejadian 

hipertensi di Indonesia ini maka hipertensi termasuk salah satu penyakit tersering 

ditemui dan berbahaya. Menurut data prevanlensi hipertensi di daerah Simo 

Boyolali satu tahun terakhir (2011) didapatkan hasil 408 jumlah kasus hipertensi 

dengan persentasi 6,10% (Data rekamedik RSUD Simo Boyolali, 30 April 2012). 

Penyebab dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi tergantung dari 

faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi tersebut, salah satunya yaitu 

faktor stres (Munakata, 2008). Jika tekanan stres terlampau besar hingga 

melampaui daya tahan individu, maka akan timbul gejala – gejala seperti sakit 

kepala, gampang marah, tidak bisa tidur, gejala – gejala tersebut merupakan reaksi 

non – spesifik pertahan diri, dan ketegangan jiwa itu akan merangsang pelepasan 

hormon adrenalin yang memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, 

sehingga tekanan darah menjadi naik dan aliran darah ke otak, paru-paru, dan otot 

perifer meningkat (Gibson, 2002). 

Terdapat tiga golongan penyebab stres yaitu, ”stresor fisikbiologik” 

meliputi dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, “stresor psikologis” meliputi takut, 

khawatir, cemas, marah, kekecewaan, kesepian, jatuh cinta, “stresor sosial 

budaya” meliputi menganggur, perceraian, perselisihan, dll (Gunawan, 2007). 

Menurut Woolfson (2004), ketakutan bisa disebabkan beberapa faktor salah 

satunya saat menjalani pemeriksaan oleh dokter dan tenaga medis lainya, karena 

pasien cenderung beranggapan atau mempunyai perasaan tertekan dikarenakan 

pasien takut dengan hasil pemeriksaan atau hasil diagnosis dokter atau tenaga 

medis di tempat dia memeriksakan diri. Oleh karena ketakutan merupakan salah 

satu faktor penyebab stres dan pemeriksaan dokter atau tenaga medis dapat 

menyebabkan ketakutan maka pemeriksaan dokter dan tenaga medis tersebut 

dapat menyebabkan stres (Schwartz, 2000). Dengan demikian, untuk 

memanejemen stres itu sendiri kita sebagai manusia bisa melakukan hal – hal 

yang dapat mencegah stres tersebut salah satunya dengan sabar dan tawakal 

kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam kitabnya : “ Hai orang-

orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah  kesabaranmu dan tetaplah 

bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung” (Q.S. Ali „Imran : 200). 

 

 



 

Perumusan maslah dalam penelitian ini adalah pakah ada perbedaan 

tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan 

oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali ? 

Tujun penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan 

oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir 

di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. 

Darah yang dengan lancar ke seluruh bagian tubuh berfungsi sangat penting 

sebagai media pengangkut oksigen serta zat – zat lain yang diperlukan bagi 

kehidupan sel-sel tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai sarana 

pengangkut sisa hasil metabolisme yang tidak berguna lagi dari jaringan tubuh 

(Gibson, 2002). Tekanan diastole dan tekanan atrium dipertahankan oleh 

elastisitas dinding aorta serta arteri besar lainnya Nilai normal untuk sistol dan 

diastol didalam aorta adalah 120 dan 80 mmHg (Werner, 2010). 

Faktor yang mempengaruhi tekanan darah  : Jumlah darah yang dipompa 

jantung (cardiac output),Viskositas Darah,Tonus dan Elastisitas Dinding  arteri, 

tahapan tepi (resistensi perifer), keadaan pembuluh darah kecil pada kulit, faktor 

Stres. 

Stres adalah suatu kondisi kebutuhan tidak terpenuhi secara adekuat, 

sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan. Mendeskripsikan stres 

sebagai pengalaman emosional negatif disertai perubahan reaksi biokimiawi, 

fisiologis, kognitif dan perilaku yang bertujuan untuk mengubah atau 

menyesuaikan diri terhadap situasi yang menyebabkan stres (Karnadi, 2009). Jika 

tekanan stres terlampau besar hingga melampaui daya tahan individu, maka akan 

timbul gejala – gejala seperti sakit kepala, gampang marah, tidak bisa tidur, gejala 

– gejala tersebut merupakan reaksi non – spesifik pertahan diri, dan keadaan stres 

ini akan merangsang pelepasan hormon – hormon diantaranya epinefrin dan 

norepinefrin, kortisol, renin angiotensin aldosteron, dan insulin  yang memacu 

jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah menjadi 

naik (Sherwood, 2001).  

Faktor – faktor yang dapat menyebabkan stres disebut stressor. Stressor 

dibedakan tiga golongan yaitu:  

1. Stresor fisikbiologik    : dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, pukulan. 

2. Stresor psikologis        : takut, khawatir, cemas, marah, kekecewaan, 

kesepian, jatuh cinta. 

3. Stresor sosial budaya  :  manganggur, perceraian, perselisihan 

Ketakutan bisa disebabkan beberapa faktor salah satunya saat menjalani 

pemeriksaan oleh dokter dan tenaga medis lainya, karena pasien  cenderung 

beranggapan atau mempunyai perasaan tertekan dikarenakan pasien takut dengan 

hasil pemeriksaan atau hasil diagnosis dokter atau tenaga medis di tempat dia 

diperiksa (Gunawan, 2007). 

 

 



 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi dengan pendekatan 

cross sectional. Metode cross sectional  ini untuk mengetahui perbedaan tekanan 

darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan oleh 

dokter. (Felix, 2009). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Simo Boyolali. Populasi penelitian pasien dengan riwayat hipertensi dengan 

rentan usia 20 - 65 tahun yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Simo 

Boyolali. Jumlah sampel yang didapatkan adalah 100 orang dengan riwayat 

hipertensi, didapatkan dari pencuplikan teknik random sampling.  

Kriteria inklusi adalah pasien dengan riwayat hipertensi yang berobat di 

RSUD Simo boyolali, sedangkan eksklusinya pasien menolak diperiksa. Defnisi 

operasional dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan tubuh untuk menentukan 

adanya kelainan – kelainan dalam suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan 

cara melihat (inspeksi), meraba (palpasi), mengetuk (perkusi), dan mendengarkan 

(auskultasi). Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat 

mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh 

manusia. 

Variabel bebas penelitian ini adalah tekanan darah, sedangkan variabel 

terikatnya pemeriksaan dokter.  Analisa data untuk menguji hubungan antara 

pemeriksaan dokter terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi 

umur 20 - 65 tahun adalah dengan uji statistik Chi Square dan akan diolah dengan 

Statistical Product and Service Solution ( SPSS ) 17 for windows. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 3 Perbedaan rata-rata tekanan sistolik 

Kelompok N Mean Minimum Maximum 
Sebelum periksa 

Sesudah periksa 
100 

100 

130,58 

123,40 

100 

95 

200 

180 

 

Distribusi data  tabel di atas diketahui pada sistolik rata-rata terendah 

123,40 pada saat sesudah pemeriksaan dokter dan rata-rata tertinggi 130,58 

sebelum pemeriksaan dokter. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa secara 

nyata terdapat perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dilakukan pemeriksaan 

dan sesudah dilakukan pemeriksaan. 

Tabel 4 Hasil uji chi square tekanan sistolik 

 X
2
 Sig P Ket 

Sebelum periksa 

Sesudah periksa 

130,880 

174,860 

0,000 

0,000 

P<0,05 

P<0,05 

Signifikan 

Signifikan  

Distribusi data tabel diatas diketahui secara statistik ada perbedaan tekanan 

sistolik yang signifikan antara sebelum dilakukan pemeriksaan dan sesudah 

dilakukan pemeriksaan.  

Tabel 5 Perbedaan rata-rata tekanan diastolik 

Kelompok N Mean Minimum Maximum 

Sebelum periksa 

Sesudah periksa 

100 

100 

83,05 

79,90 

60 

50 

110 

100 



 

Distribusi data tabel di atas diketahui pada diastolik rata-rata terendah 79,90 

pada saat sesudah pemeriksaan dokter dan rata-rata tertinggi 83,05 sebelum 

pemeriksaan dokter. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa secara nyata 

terdapat perbedaan tekanan darah diastolik sebelum dilakukan pemeriksaan dan 

sesudah dilakukan pemeriksaan. 

Tabel 6 Perbandingan perubahan tekanan Diastolik 

Hasil uji chi square tekanan Sistolik 

 X
2
 Sig P Ket 

Sebelum periksa 

Sesudah periksa 

112,480 

120,320 

0,000 

0,000 

P<0,05 

P<0,05 

Signifikan 

Signifikan  

Distribusi data tabel di atas diketahui pada diastolik rata-rata terendah 

112,480 pada saat sesudah pemeriksaan dokter dan rata tertinggi 120,320 sebelum 

pemeriksaan dokter. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa secara nyata 

terdapat perbedaan tekanan darah diastolik sebelum dilakukan pemeriksaan dan 

sesudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga medis lainya. 

PEMBAHASAN 

Dari tabel 3 diketahui rata-rata sistolik pasien sebelum diperiksa dokter 

130,58 dan rata-rata sistolik pasien sesudah diperiksa dokter 123,40. Pada saat 

sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter terhadap pasien terjadi peningkatan 

tekanan sistolik yang disebabkan karena beberapa faktor salah satunya faktor 

stres. Stres ini akan menyebabkan timbulnya stresor dan kemudian stresor ini 

akan mengaktifkan saraf simpatis dan kemudian menstimulasi kekuatan hormon 

dalam jumlah produksi yang berlebih. Stres yang terjadi secara otomatis akan 

melibatkan komponen kelenjar adrenal yang ada di dalam tubuh (O‟Brien, 2005). 

Kelenjar adrenal berperan luas dalam respon tubuh terhadap stres, kelenjar ini 

merupakan tempat yang cocok untuk memadukan berbagai faktor utama yang 

berperan dalam respon stres. Rangsangan baik secara fisik, kimiawi, psikologis, 

maupun psikososial yang mengganggu dan mengancam hendak mengalahkan 

kemampuan tubuh untuk mempertahankan homeostasis dapat memicu respon 

stress (Sherwood, 2001). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisa terhadap data hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan dokter kepada pasien 

yang berobat mengakibatkan perbedaan yang bermakna pada tekanan darah. Perlu 

dilakukannya penelitian yang lebih baik lagi dengan meminimalkan faktor-faktor 

luar. Perlu dilakukan observasi yang lebih lama dengan frekuensi pengambilan 

yang lebih sering lagi sehingga bisa diketahui pengaruh pemeriksaan dokter 

terhadap tekanan darah,Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

apakah pemeriksaan dokter terhadap pasien yang berobat dapat mempengaruhi 

tekanan darah baik naik ataupun turun, Perlu lebih diperhatikan tentang faktor 

yang dapat menyebabkan bias dalam penelitian ini seperti faktor lingkungan, alat 

penelitian, waktu, dan tempat penelitian. 
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