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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama berabad-abad, wanita telah diharapkan untuk memenuhi 

peran ideal baik sebagai istri maupun ibu yang sempurna, dan ini berarti 

mereka dituntut untuk menempatkan keluarga terlebih dahulu sebelum 

kebutuhan mereka sendiri. Bagi wanita menikah yang bekerja, mereka 

harus memenuhi permintaan di tempat kerja diikuti juga oleh berbagai 

tuntutan di rumah. Saat ini, secara umum suami dan istri bekerja untuk 

menciptakan keseimbangan antara tempat kerja dan rumah mereka 

namun masih sulit bagi perempuan karena ia harus memainkan banyak 

peran sebagai juru masak, pembantu keluarga, tutor, perawat, dan juga 

memenuhi tuntutan kerja kantor (Patel, Baria, & Joshi, 2016, h.224). 

Kondisi tersebut membuat wanita menikah yang bekerja mengalami 

stres dan cemas, apalagi jika keluarga tidak mendukung. Jika stres yang 

dialami berlangsung lama maka wanita tersebut akan rentan sakit, 

seperti flu, panas, anemia, atau ketakutan terkena jenis penyakit tertentu 

(Patel, dkk., 2016, h.224). 

Menurut banyak riset, karena padatnya aktivitas serta jadwal 

kerja yang padat, wanita lebih banyak terserang stres daripada laki-laki 

(Fadholi, 2014, h.14). Suganthi & Vaanmathi (2017, h.161) 

mengungkapkan bahwa stres pada wanita bekerja lebih tinggi daripada 

wanita yang tidak bekerja. Selain itu, wanita yang memiliki stres tinggi 

cenderung berisiko untuk terkena serangan jantung, meningkatnya 
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tekanan darah, gangguan tidur, sakit kepala, ketegangan otot dan 

ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan infertilitas. Lee (2018, 

h.1) mengungkapkan bahwa stres akan memengaruhi kinerja dan 

kualitas hidup, karena stres tersebut memengaruhi kesehatan fisik dan 

mental seperti hipertensi, depresi, presitisme, masalah berat badan, dan 

penyakit kardiovaskular. Kang (2016, h.30) mengungkapkan bahwa 

stres meningkatkan depresi, kecemasan, penyalahgunaan NAPZA, dan 

bunuh diri. Harfield, dkk (2012, h.1) mengungkapkan bahwa stres dan 

sakit kepala merupakan dua faktor utama yang memengaruhi absen sakit 

di tempat kerja. 

Stres memengaruhi sistem saraf, memperlebar kelenjar adrenalin 

dan menurunkan kekebalan tubuh. Stres juga menyebabkan 

ketidakseimbangan sistem saraf parasimpatik dan saraf simpatik karena 

stimulasi psikis yang menyebabkan gangguan homeostasis di dalam 

tubuh (Patel, dkk., 2016, h.224). Hal senada juga dikemukakan oleh 

Kundaragi & Kadakol (2015, h.18) bahwa stres yang persisten akan 

membawa perubahan pada neuroendokrin, kardiovaskular, fungsi 

otonomik dan imunologi, yang memengaruhi penyakit kesehatan mental 

dan fisik (seperti kecemasan, depresi, dan penyakit jantung). Suganthi & 

Vaanmathi (2017, h.160-161) menjelaskan bahwa efek khusus dari stres 

yang dialami oleh wanita antara lain gangguan makan, penyakit 

lambung, reaksi kulit, kondisi emosional, masalah tidur, kesulitan 

konsentrasi, penyakit jantung, menurunnya daya tahan tubuh, dan 

kanker. 
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Stres adalah keadaan atau kondisi yang tercipta bila transaksi 

orang yang mengalami stres dan hal yang dianggap mendatangkan stress 

membuat orang yang bersangkutan melihat ketidaksepadanan, entah 

nyata atau tidak nyata antara keadaan atau kondisi dan sistem sumber 

daya biologis, psikologis dan sosial yang ada padanya (Hardjana, 1994, 

h.14). Salah satu faktor yang memengaruhi stres adalah coping.  

Lazarus & Folkman (dikutip Prasetyo, Nurtjahjanti, Fauziah & 

Kustanti, 2016, h.13) mengemukakan bahwa coping merupakan usaha 

sadar individu untuk mengelola situasi yang menekan atau intensitas 

kejadian yang ditanggapi sebagai situasi yang menekan. Salah satu 

bentuk coping adalah emotion-focused coping, yaitu meminimalkan 

pengaruh emosi melalui strategi externalizing coping yang mengurangi 

keluhan somatik dan agresif (O’Connor & Campbell dikutip Prasetyo, 

dkk., 2016, h.13). Salah satu jenis emotion-focused coping adalah 

latihan yoga (Prasetyo, dkk., 2016, h.13). 

Yoga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang dikembangkan 

di tempat kerja untuk meningkatkan kesehatan dan well-being pekerja 

(Hartfiel, dkk., 2012, h.1). Yoga adalah bentuk promosi kesehatan yang 

sudah kuno, yang melibatkan aktivitas fisik, latihan pernafasan, teknik 

relaksasi dan praktik meditasi untuk meningkatkan kesadaran pikiran 

(mindfulness) dan kesadaran tubuh-pikiran (mind-body).  

Penelitian Patel, dkk (2016) yang berjudul “Effect of Yoga on 

Stress in Women” bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan yoga 

terhadap stress pada wanita. Subjek adalah 50 orang wanita bekerja dan 

tidak bekerja, berusia 25-50 tahun, tidak merokok, tidak hamil, 
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mengalami stres, belum pernah mengikuti latihan yoga, serta tidak 

menderita penyakit medis atau bedah. Subjek mendapatkan latihan yoga 

selama 16 minggu dimana seminggu dilaksanakan enam hari @ 1 jam 

per hari. Data diperoleh menggunakan Zung Self-Rated Anxiety Scale 

selama 16 minggu sebelum dan sesudah latuhan yoga. Data dianalisis 

menggunakan uji beda t-test. Hasil penelitian adalah yoga membantu 

mengurangi stres dan kecemasan kerja. Latihan yoga setiap hari akan 

meningkatkan fungsi psikologis meskipun tidak melakukan latihan 

olahraga lainnya. 

Penelitian Brems (2015) yang berjudul “A Yoga Stress Reduction 

Intervention for University Faculty, Staff, and Graduate Students” 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas yoga terhadap simtom fisik dan 

psikologis serta mengatasi penurunan kemampuan fisik, emosional, 

vokasional dan akademik yang disebabkan stres. Subjek adalah 

mahasiswa, staf dan dosen. Latihan yoga diberikan secara struktur dan 

sistematis selama 10 minggu @ 90 menit per sesi. Latihan yoga meliputi 

dasar, pernafasan, postur dan meditasi. Data diperoleh menggunakan 

Perceived Stress Scale (PSS) yang kemudian dianalisis menggunakan 

ANOVA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yoga merupakan 

intervensi yang efektif untuk simtom fisik dan psikologis serta 

mengatasi penurunan kemampuan fisik, emosional, vokasional dan 

akademik yang disebabkan stres. Dengan demikian, latihan yoga efektif 

untuk mengurangi stres. 

Penelitian Huang, Chien & Chung (2013) yang berjudul “Effects 

of Hatha Yoga on Stress in Middle-aged Women” bertujuan untuk 
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membandingkan efektifitas latihan yoga sesi tunggal dengan sesi 

panjang dalam mengurangi stres. Subjek penelitian adalah wanita yang 

tinggal di Kota New Taipei berumur 40-60 tahun, yang dibagi ke dalam 

30 orang kelompok eksperimen dan 30 orang kelompok kontrol secara 

random. Kelompok eksperimen memperoleh latihan yoga Hatha selama 

8 minggu @ 90 menit per minggu, sedangkan kelompok kontrol tidak 

mendapatkan perlakuan. Data diperoleh menggunakan Perceived Stress 

Scale (PSS) dan Heart Rate Variability (HRV), yang kemudian 

dianalisis mengggunakan chi-square dan uji beda t-test. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa latihan yoga dalam jangka panjang dan teratur 

dapat mengurangi stres secara signifikan. Selain itu, latihan yoga secara 

singkat (90 menit) juga dapat mengurangi stres secara bermakna. Meski 

demikian melakukan latihan hatha yoga secara teratur dapat mengurangi 

tekanan yang dirasakan secara lebih bermakna. 

Penelitian Hartfield, dkk (2012) yang berjudul “Yoga for 

Reducing Perceived Stress and Back Pain at Work” bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas yoga untuk mengurangi stres dan sakit punggung 

di tempat kerja. Subjek penelitian adalah pegawai pemerintahan daerah 

di Inggris. Data diperoleh menggunakan Perceived Stress Scale, Roland 

Morris Disability Questionnaire, dan Positive and Negative Affect 

Scale, selanjutnya dianalisis menggunakan ANOVA dan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian adalah yoga mampu mengurangi stres 

dan sakit punggung, serta meningkatkan psychological well-being.  

Untuk identifikasi masalah dilakukan wawancara terhadap lima 

orang wanita bekerja (tiga orang ikut yoga dan dua orang tidak ikut 
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yoga) dan seorang instruktur yoga di Kota Semarang pada tanggal 27 

dan 28 Oktober 2016. Hasil wawancara terhadap lima orang wanita 

bekerja tersebut mengungkapkan banyaknya permasalahan yang mereka 

hadapi, seperti tuntutan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

sehingga menyebabkan kelelahan psikis, kesulitan mengatur waktu 

untuk urusan keluarga dan pekerjaan, pekerjaan terlalu berat dan 

menyita waktu, konflik dengan pasangan, dan anak-anak bermasalah 

karena “kurang perhatian” (misal anak nakal atau mengalami kesulitan 

belajar). Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain membuat 

emosi tidak stabil (mudah marah dan sensitif), sakit kepala, maag, 

gangguan tidur, badan mudah lelah dan pegal-pegal. Hasil wawancara 

tersebut mengungkapkan bahwa para wanita tersebut ada indikasi 

mengalami stres. 

Sementara itu, hasil wawancara untuk identifikasi masalah 

dengan tiga orang peserta yoga di Kota Semarang mengungkapkan 

adanya peningkatan kebugaran jasmani dan dapat mengendalikan emosi; 

namun peserta yang lainnya merasa tetap mudah stres ketika ada 

masalah meskipun dirinya sudah berusaha untuk melakukan teknik 

relaksasi yang ada di yoga. Selain itu, satu peserta lainnya 

mengungkapkan biasa saja mengenai dampak latihan yoga terhadap 

stres. 

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul “Perbedaan Stres pada Wanita Bekerja yang Mengikuti 

dengan yang Tidak Mengikuti Yoga.” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

stres pada wanita pekerja yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti 

yoga. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memantapkan teori yang 

sudah ada dan memberikan informasi ilmiah di bidang psikologi 

kesehatan dan psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini sebagai panduan dasar atau usaha mandiri 

yang digunakan wanita pekerja untuk mengatasi atau mengurangi 

stress yaitu dengan cara melakukan latihan hatha yoga secara rutin. 

 

  


