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RINGKASAN 

 

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah 

Kapolres, yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan patroli jalan raya serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas. Saat ini angka kecelakaan yang menimbulkan 

korban jiwa meningkat termasuk karena masalah kegawatan karena kecelakaan, 

petugas yang pertama kali bertemu dengan korban bukanlah dokter atau petugas 

kesehatan, tetapi polisi lalu lintas. Polisi sebagai lini terdepan dalam menjaga 

keamanan lalu lintas juga harus dibekali skill dan kemampuan untuk melakukan 

tindakan gawat darurat teknik evakuasi korban dan CPR (cardio pulmo resusitasi) 

atau bantuan jantung paru, yang dikenal dengan bantuan hidup dasar (BHD) atau 

adanya kelompok code blue CPR apabila dalam melaksanakan tugas menemui 

korban di jalan raya yang mengalami keadaan henti jantung. Peningkatan jumlah 

orang terlatih CPR di tatanan lingkungan sosial akan memberikan peluang hidup 

lebih besar bagi korban henti jantung karena akan tertangani dengan pemberian 

CPR sebelum pertolongan dari tenaga medis atau pun rumah sakit datangSalah 

satu kondisi kegawatdaruratan  yang dapat mengancam jiwa dan membutuhkan 

penanganan segera adalah cardiac arrest atau henti jantung. Kasus henti jantung 

dapat terjadi karena suatu penyakit atau kecelakaan. Tingginya tingkat kecelakaan 

lalu lintas membuat angka henti jantung semakin meningkat. Henti jantung dapat 

ditangani dengan Bantuan Hidup Dasar (BHD)  segera ketika henti jantung 

terjadi. BHD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membantu 

korban yang mengalami henti jantung sehingga dapat mempertahankan hidup untu 

sementara. Kemungkinan hidup pada penderita henti jantung di luar rumah sakit 

menurun 7-10% tiap menit sejak dimulainya henti jantung.. 

 

Keyword : Code blue, CPR, BHD, evakuasi pertama, polisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.ANALISIS SITUASI 

1.GAMBARAN UMUM KELOMPOK SASARAN 

1.1.Letak dan Kondisi geografi  

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah I (SMA MUHI) dan Sekolah 

Menengah Atas Muhamadiyah 3 (SMA MUGA)  merupakan amal usaha 

persyarikatan yang sudah cukup maju dan bisa dijadikan model bagi amal usaha 

persyarikatan yang sejenis. SMA MUHI dan MUGA  dipilih sebagai  mitra pada 

kegiatan IbM  karena  termasuk  sekolah  favorit dengan suasana lingkungan dan 

kondisi sekolah yang berbeda dengan permasalahan yang tidak jauh berbeda. 

Lebih jelas tentang kedua kelompok Mitra diuraikan pada gambaran umum 

kelompok sasaran.  

SMA Muhammadiyah 1 (SMA MUHI) terletak diujung utara kota 

Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Gotong Royong II  petinggen, karangwaru, 

Tegalrejo,  Yogyakarta 55241 dengan menempati lahan seluas 6.700 meter 

persegi.  Wilayahnya berada diantara kampung Petinggen dan Blunyahrejo.  

Adapun batas-batas wilayah sekolah tersebut adalah sebagai berikut: sebelah 

Timur berbatasan dengan Asrama Kodim Jetis, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kampung Jetis, Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Blunyahrejo 

dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Petinggen. Sekolah ini terletak 

strategis di kota Yogyakarta sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi 

maupun angkutan umum. Bus Trans Jogja juga dapat dimanfaatkan untuk menuju 

lokasi ini. Namun, pada umumnya sebagian besar siswa SMA MUHI 

menggunakan kendaraan sendiri atau diantar sopir/orangtua mereka ketika 

berangkat ke sekolah.  Karena terletak di dalam perkampungan, pembelajaran di 

sekolah ini dapat berlangsung dengan tenang tanpa terganggu suara bising 

kendaraan/bus yang melintas. Udara juga tidak tercemar oleh asap polusi 
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kendaraan. Lingkungan sekitar sekolah cukup nyaman karena di sebelah utara 

gedung sekolah terdapat lahan persawahan yang ditanami padi.  

SMA MUGA terletak di tengah kota yaitu di Jl. Kap. P. Tendean 58, 55252, 

Wirobrajan, Yogyakarta. SMA MUGA terletak di tepi jalan raya antar kota dan 

antar propinsi. Secara geografis MUGA berada di Kelurahan Wirobrajan, 

kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Kecamatan Wirobrajan sebelah 

utaranya berbatasan dengan kecamatan Tegal rejo, disebelah barat dan selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Kasihan Kab. Bantul sedangkan disebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Ngampilan. Suasana lingkungan SMA MUGA 

berbeda dengan suasana lingkungan SMA MUHI.  

 

1.2.Tujuan, Visi, dan Misi sekolah 

 

Tujuan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. Adapun Tujuan Umumnya adalah: “Menyiapkan dan membentuk  

manusia muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada 

diri sendiri, berdisiplin, bertanggungjawab, cinta tanah air, memajukan dan 

memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal menuju 

terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah Subhanahu 

Wata‟Ala.” Sedangkan Tujuan Khususnya adalah: “Mengantarkan peserta didik 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi serta menyiapkan kader-kader 

penerus persyarikatan.” Untuk tercapainya tujuan di atas sekolah merumuskan visi 

dan misi. Adapun visi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah: “SMA 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta berwawasan masa depan dan berakhlaqul karimah, 

unggul dalam IMTAQ dan IPTEK.” Sedangkan misi SMA Muhammadiyah 1 

Yogyakarta adalah: “Memberdayakan seluruh sumber daya sekolah untuk 

membentuk kepribadian muslim yang berwawasan ke-INDONESIA-an serta 

membekali siswa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada 

kecakapan hidup”. Berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah maka membekali 

siswa dengan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran untuk senantiasa hdup 
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sehat dan mencegah dari kemungkinan menderta hipertensi menjadi penting 

dilakukan.  

 

1.3.Kondisi Siswa 

Saat ini jumlah siswa di SMA MUHI lebih dari 1000 siswa. Kegiatan kurikuler 

(Proses belajar mengajar) dan ekstrakurikuler sudah terkelola dengan baik. 

Khusus untuk pembinaan kesiswaan juga disediakan guru yang bertanggung 

jawab untuk itu. SMA MUHI sudah menjadi juara dan mendapatkan penghargaan 

tingkat nasional. Sebagai salah satu sekolah swasta favorit di Yogyakarta, Siswa 

MUHI berasal darai kalangan masyarakat menengah ke atas dengan kondisi sosial 

ekonomi yang mapan dan gaya hidup cenderung modern.  

B.PERMASALAHAN MITRA 

1 Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra,  

Berdasarkan kajian dan survey awal  diketahui bahwa:  

a. Kebiasaan merokok dikalangan Siswa MUHI dan MUGA masih tinggi. 

Berdasarkan survey kebiasaan merokok pada siswa SMA berkisar 20-45%. 

Paparan asap rokok sudah diidentikasi sebagai salah satu faktor risiko 

kejadian hipertensi sehingga para siswa MUHI dan MUGA perlu 

mendapatkan informasi dan edukasi terkait asap rokok dan kejadian 

hipertensi. Baik perokok maupun yang tidak merokok banyak yang belum 

tahu bahwa asap rokok berbahaya dan dapat berhubungan dengan kejadian 

hipertensi.  

b. Sebagian Wali Siswa di SMA MUHI dan MUGA yang menderita 

hipertensi, stroke atau jantung namun sebagian besar siswa SMA MUHI 

dan MUGA belum mengetahui tentang faktor-faktor yang berkaitan 

dengan kejadian hipertensi  atau stroke dan bagaimana mengurangi 

kemungkinan kejadian hipertensi.  

c. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan kandungan garam dan 

penyedap rasa yang relatif tinggi di kalangan siswa SMA MUHI dan 

MUGA besar. Banyak Siswa MUHI dan MUGA yang memiliki berat 
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badan kurang ideal (gemuk) dengan kebiasaan berolah raga yang belum 

ideal.  

d.  Angka kehadiran siswa SMA MUHI dan MUGA ke ruang UKS untuk cek 

tekanan darah atau menimbang berat badan masih rendah.. Banyak siswa 

dan siswi belum menyadari arti penting mengetahui tekanan darah dan 

tentang bahaya penyakit hipertensi, meskipun sebagian besar sudah 

mengetahui ciri-ciri penyakit hipertensi.  

2. Justifikasi Permasalahan Mitra 

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi sudah dilakukan analisis 

secara konseptual untuk memetakan permasalahan secara teoritik. Disamping 

dilakukan kajian teoritik juga dilakukan analisis SWOT yang kemudian 

mendapatkan hasil bahwa perlu penyadaran bahaya penyakit hipertensi untuk 

menurunkan kebiasaan merokok siswa dan menimbulkan kesadaran untuk 

berperilaku hidup sehat. Justifikasi kegiatan secara teoritik sebagaimana 

disebutkan dalam banyak kajian menunjukkan bahwa sakit hipertensi 

merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang membutuhkan 

perhatian dari berbagai kalangan dan semua lapisan masyarakat.  Beberapa 

alasan teoritik epidemiologik tentang hipertensi antara lain: 

a. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia yang mendapatkan prioritas untuk dicegah. 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan prevalensi hipertensi yang 

tinggi yaitu 25,8% pada umur >18 tahun sesuai dengan data Riskesdas 2013.  

Walaupun terjadi penurunan prevalensi hipertensi dibandingkan tahun 2007, 

namun terjadi peningkatan prevalensi hipertensi berdasarkan wawancara 

(apakah pernah didiagnosis tenaga kesehatan dan minum obat hipertensi) dari 

7,6 persen tahun 2007 menjadi 9,5 persen tahun 2013. Prevalensi hipertensi di 

D.I Yogyakarta termasuk tinggi yaitu 25,7% .  Di Yogyakarta hipertensi 

merupakan salah satu dari 10 besar penyakit yang terdiagnosis pada pasien 

rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit sesuai dengan laporan sistem 

survailans terpadu. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kasus kunjungan, 

penyakit hipertensi telah menjadi penyakit paling dominan kedua bagi 
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kelompok keluarga di DIY, setelah penyakit ISPA (Dinkes DIY, 2013). Di 

Indonesia prevalensi hipertensi pada usia 15-17 tahun menurut JNC VII 2003 

sebesar 5,3% (Depkes, 2013). Hipertensi berperan dalam menyebabkan 45% 

kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian karena stroke. Di wilayah 

Asia Tenggara hipertensi menyebabkan 1,5 juta kematian tiap tahun (WHO, 

2013).  

b. Kejadian kondisi prehipertensi tinggi. Walaupun prevalensi 

hipertensi pada remaja rendah, kejadian prahipertensi pada usia muda sudah 

biasa dan berkembang secara progresif dari tahun ke tahun (Battistoni et al., 

2015). Remaja sekarang kebanyakan memiliki kebiasaan gaya hidup yang 

tidak sehat sehingga akan meningkatkan resiko terkena hipertensi saat dewasa 

muda . Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup tidak sehat 

dengan kejadian hipertensi dengan OR = 9,6, artinya orang yang memiliki 

gaya hidup yang tidak sehat mempunyai risiko 9,6 kali akan mengalami 

penyakit hipertensi dibandingkan dengan orang yang gaya hidupnya sehat 

(Susanti, 2012). Gaya hidup tidak sehat yang dapat meningkatkan resiko 

terkena hipertensi meliputi kurangnya aktifitas fisik, perilaku merokok, 

minum - minuman beralkohol, dan pola makan buruk yang dapat memicu 

obesitas (Pradono, 2010).  

c. Banyak perilaku hidup sehat yang mudah untuk diajarkan pada 

remaja guna mencegah berkembangnya kondisi prehipertensi menjadi 

hipertensi.  Perilaku hidup yang dapat mencegah hipertensi antara lain 

menjaga pola makan, pengontrolan berat badan, melakukan aktivitas fisik, 

tidak merokok, konsumsi buah-buahan dan sayuran yang cukup, tidak minum-

minuman beralkohol serta menghindari stres . Menurut Rogers pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (Rogers, 2001). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat menetap sehingga 

lama kelamaan akan menjadi kebiasaan dan gaya hidup seseorang 

(Notoadmojo, 2007). pengetahuan yang semakin tinggi akan menyebabkan 

perilaku juga semakin baik, salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan 
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seseorang adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan 

berorientasi pada perubahan perilaku dimana pendidikan kesehatan berupa 

penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan dalam mencapai 

perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan 

memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta berperan  aktif dalam 

upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Maharani et al., 2013).  

d. Metode pendidikan kesehatan pada remaja bervariasi.  

Pendidikan kesehatan dapat diberikan dengan beberapa metode seperti 

pendidikan kesehatan secara perorangan, pendidikan kelompok, dan 

pendidikan massa. Bagi remaja pendidikan kelompok lebih efektif 

dikarenakan pada pendidikan kelompok remaja dapat melakukan diskusi 

kelompok, bermain peran, dan simulasi sehingga penyampaian pengetahuan 

tentang hipertensi dapat lebih mendalam. Pendidikan kesehatan yang 

diberikan pada penelitian kali ini adalah pengertian hipertensi, penyebab 

hipertensi, klasifikasi hipertensi, bahaya hipertensi dan hal penting lain yang 

terkait hipertensi. Bedasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh  Maharani et al., (2013) terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan 

terhadap pengetahuan hipertensi masyarakat desa patobong, dengan nilai 

P=0,0001. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Suryani 

(2012)  berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan dalam mengelola hipertensi yang signifikan.  

e. Pengendalian Faktor risiko terbukti dapat mencegah kejadian penyakit 

hipertensi.  

. Pencegahan penyakit hipertensi dapat dilakukan dengan pengendalian 

faktor risiko. Beberapa faktor risiko yang dapat dikendalikan untuk mencegah 

kejadian hipertensi adalah:  

(1) Mengontrol berat badan. Mengontrol berat badan merupakan langkah 

penting untuk mengurangi risiko terkena darah tinggi. Berat badan yang 

berlebihan akan membebani kerja jantung. Cara yang terbaik untuk 

mengontrol berat badan adalah dengan mengurangi makanan yang 
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mengandung lemak dan melakukan olahraga secara teratur (Susanto, 2010; 

Hananta dan Harry, 2011). 

(2) .Meningkatkan aktivitas fisik. Olahraga atau latihan jasmani secara 

teratur terbukti dapat menurunkan tekanan darah ke tingkat normal dan 

menurunkan risiko serangan hipertensi 50% lebih besar dibandingkan dengan 

orang yang tidak aktif melakukan olahraga. Satu sesi olahraga rata-rata 

menurunkan tekanan darah 5-7 mmHg. Pengaruh tekanan darah ini dapat 

berlangsung sampai sekitar 20 jam setelah berolahraga (Susanto, 2010). Tidak 

hanya olahraga yang terprogram, lebih giat melakukan kegiatan sehari-hari 

juga banyak membantu dalam memperbaiki performa otot dan kualitas 

fisiologi tubuh. Sejumlah studi mengatakan bahwa aktivitas fisik seperti naik 

tangga, berkebun dan melakukan tugas rumah tangga terbukti efektif untuk 

membantu mengendalikan tekanan darah (Lingga, 2012).  

(3). Mengurangi asupan garam. Konsumsi garam yang tinggi dihubungkan 

dengan terjadinya hipertensi esensial, terlihat dari penelitian epidemiologi 

terhadap tekanan darah orang yang konsumsi makanannya garam tinggi.. 

Suatu respons tekanan darah yang sensitif terhadap garam/sodium 

didefinisikan sebagai kenaikan rata-rata tekanan darah arteri sebesar = 5 

mmHg setelah konsumsi tinggi garam selama 2 minggu (Saing, 2005). Hasil 

penelitian tersebut juga sama dengan penelitian Miswar  (2004) yang 

menyatakan bahwa orang yang mengonsumsi garam ≥ 5 gram per hari akan 

meningkatkan risiko terjadinya hipertensi esensial sebesar 9,8 kali 

dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi garam < 5 gram per hari.  

(4) Hindari merokok. Merokok merupakan salah satu penyebab dari 

hipertensi. Rokok yang dihisap dapat mengakibatkan peningkatan tekanan 

darah. Rokok akan mengakibatkan vasokontriksi pembuluh darah perifer dan 

pembuluh di ginjal, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Merokok 

sebatang setiap hari akan meningkatkan tekanan sistolik 10-25 mmHg dan 

menambah detak jantung 5-20 kali per menit. Merokok secara aktif maupun 

pasif pada dasarnya menghisap CO (karbon monoksida) yang bersifat 

merugikan, yaitu menyebabkan pasokan oksigen ke jaringan menjadi 
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berkurang. Sel tubuh yang kekurangan oksigen akan berusaha memenuhi 

oksigen melaui kompensasi pembuluh darah dengan jalan menciut atau 

spasme dan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Bila proses spasme 

berlangsung lama dan terus menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak 

dengan terjadinya proses atrosklerosis (Rahmadi et al., 2013). 

(5). Makanan tinggi serat.  Makanan yang banyak mengandung serat 

sangat penting untuk keseimbangan kadar kolestrerol. Serat terdapat dalam 

tumbuh-tumbuhan, terutama pada sayur, buah padi-padian, kacang-kacangan, 

dan biji-bijian. Selain dapat menurunkan kadar kolesterol karena bermanfaat 

untuk mengangkut asam empedu, serat juga dapat mengatur kadar gula darah 

dan menurunkan tekanan darah (Susanto, 2010).  

(6) Mengontrol stres. Stres merupakan bentuk reaksi tubuh terhadap situasi 

yang terlihat berbahaya atau sulit. Stres merupakan pencetus terjadinya 

tekanan darah tinggi yang paling utama di kalangan eksekutif muda. Pada 

sebagian eksekutif muda keadaan stres diperparah dengan kebiasaan merokok, 

minum kopi, dan pola makan yang tidak sehat. Lingkungan kerja dan beban 

kerja yang tidak kondusif pun sangat potensial mendukung lahirnya tekanan 

darah tinggi (Soeryoko, 2010). 

Berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan epidemiologi maka pencegahan 

hipertensi lebih baik dimulai sejak usia remaja sehingga dapat menurunkan 

kemungkinan terkena hipertensi saat usia produktif dapat dihindari. Salah satu 

bentuk pencegahan hipertensi dengan pendidikan kesehatan metode SABATI 

yang menekankan pada tumbuhnya kewaspadaan dini pada remaja terhadap 

penyakit hipertensi.  

Berdasarkan hasil kajian, survey awal dan SWOT analiis bersama Mitra   

maka dapat disimpulkan masalah yang terkait dengan hipertensi adalah masih 

kurangnya kesadaran Siswa MUHI dan MUGA  terhadap bahaya sakit hipertensi. 

Rendahnya kesadaran terhadap bahaya sakit hipertensi tersebut disebabkan masih 

kurangnya pemahaman siswa tentang faktor risiko dan dampak sakit hipertensi.  

Berdasarkan permasalahn kesehatan yang berkaitan dengan kejadian hipertensi 

tersebut maka Tim IbM FKIK UMY menyepakati untuk dilakukan Promosi 
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Kesehatan model „SABATI” . Tujuan kegiatan IbM Tim IKK FKIK UMY yaitu: 

(1). Mengenalkan sejak dini faktor-faktor risiko hipertensi yang terdapat pada 

setiap siswa melalui kegiatan skring faktor risiko hipertensi kemudian; 

(2). Melakukan upaya edukasi dan pemberian informasi seawal mungkin tentang 

upaya-upaya untuk mencegah berkembangnya faktor risiko menjadi sakit 

hipertensi dilanjutkan;  

(3). Upaya penyadaran tentang bahaya hipertensi melalui ceramah, diskusi dan 

dialog  

(4) Pembentukan komunitas Komunitas SABATI di MUHI dan di MUGA serta 

pendampingan kegiatan pasca kegiatan promkes, sehingga komunitas ini 

berkembang dengan aktifitas yang konstruktif untuk pencegahan kejadian 

hipertensi.. Kegiatan IbM ini menggunakan metode SABATI. SABATI 

merupakan akronim dari SAdari sejak dini Bahaya sakit hiperTensI. 

Adapaun manfaat dari ibM “SABATI””  adalah 

1. Pada Mitra, kegiatan ini akan membantu akan menekan angka kenakalan 

remaja dan pencegahan sejak dini masalah kesehatan yang akan muncul 

pada siswa.  

2. Pada institusi FKIK UMY kegiatan ini merupakan langkah awal 

membangun jejaring untuk efektifitas dan sinergi antar amal usaha 

Muhamadiyah. Kegitan ini juga merupakan upaya memperkenalkan FKIK 

UMY sejak awal sehingga minat siswa ke FKIK UMY meningkat.  

 



11 
 

 
 

BAB II 

SOLUSI DAN TARGET KELUARAN 

A. Solusi  Permasalahan 

Kegiatan IbM oleh Tim Kedokteran komunitas FKIK UMY bersama Mitra 

MUHI & MUGA menawarkan penyelesaian berupa paket PROMKES metode 

SABATI dengan tujuan  (i) meningkatkan pengetahuan tentang gambaran 

penyakit, ciri-ciri dan bahaya hipertensi, (ii) meningkatkan kesadaran dan 

kewaspadaan terhadap bahaya penyakit hipertensi dan (iii) meningkatkan perilaku 

hidup sehat terkait dengan upaya pencegahan kejadian hipertensi, terutama yang 

terkait dengan kebiasaan merokok, diet rendah garam dan pola makan sehat serta 

berolah raga dengan model pendampingan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

kegiatan PROMKES SABATI ini meliputi kegiatan: 

1.Pemeriksaan tekanan darah pada kelompok sasaran (kelas 1)  

2.Skrining faktor risiko hipertensi pada kelompok sasaran.  

3.Program Edukasi tentang penyakit dan upaya pencegahan hipertensi serta akibat 

hipertensi.untuk menumbuhkan kewaspadaan dini terhadap hipertensi 

4. Mengembangkan pola hidup sehat dengan melakukan upaya-upaya pencegahan 

kejadian hipertensi dengan peer group atau KOMUNITAS SABATI.    

B. Target Luaran 

Berdasarkan tujuan IbM tersebut, Tim IbM FKIK UMY memiliki target: 

1. Pengukuran tekanan darah dan skrining faktor risiko hipertensi siswa kelas 

I MUHI tahun ajaran 2016/2017. Tim IbM Kedokteran Komunitas dan 

kedokteran keluarga FKIK UMY bekerjasama dengan MITRA 

menargetkan untuk seluruh kelas 1 siswa MUHI dapat dilakukan skrining 

faktor risiko dan dilakukan pemeriksaan tekanan darah sebagai data dasar 

tentang faktor risiko hipertensi yang terdapat pada siswa sehingga kegiatan 

promosi kesehatan lebih terarah dan sesuai permasalahan yang ada. 

Pemeriksaan tekanan darah  dan skrining faktor risiko tekanan darah tinggi 

akan dilakukan oleh mahasiswa FKIK UMY. 

2. Terselenggaranggaranya promkes tentang kewaspadaan dinin terhadap 

penyakit hipertensi dan upaya pencegahannya pada minimal 100 siswa dan 
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menginisiasi terbentuknya komunitas remaja peduli kesehatan diri 

(KoKeDi). Promosi kesehatan tentang pengenalan faktor risiko dan upaya 

menghindari sakit hiertensi sejak dini dilakukan oleh Tim IbM FKIK 

UKY. 

3. Tersedianya modul dan paket promosi kesehatan tentang pencegahan dinin 

hipertensi untuk siswa SMU. Modul ini diharapkan akan menjadi bahan 

pelatihan dan promkes untuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah lain. 

Penyusunan modul dan paket pelatihan atau promkes tentang faktor risiko 

& upaya pencegahan sejak dini hipertensi dilakukan oleh TIM IbM FKIK 

UMY. 

Keluaran lain dari kegiatan IbM Tim Kedokteran Komunitas FKIK ini adalah: 

1. Modul promosi kesehatan hipertensi untuk remaja “SABATI” 

2. Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal Internasional. 

3. Adanya MOU kerjasama UKS/guru UKS SMU MUHI & MUGA dengan 

Bagian Kedokteran Komunitas FKIK UMY 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

A. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang ditawarkan  untuk  mewujudkn  tujuan dan  

realisasi program IbM adalah kegiatan promkes terpadu yang disebut 

„SABATI”.  

Pada kegiatan IbM  TIM FKIK UMY bersamaMitra (MUHI dan MUGA) 

ini metode yang akan digunakan adalah Promosi kesehatan “SABATI”.. 

Kegiatan promkes SABATI diharapkan untuk membantu mengatasi 

permasalahan yang ada pada Mitra, adalah  serangkaian kegiatan mulai dari 

pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan skrining faktor risiko hipertensi 

dilanjutkan dengan pelatihan terstruktur dan pendampingan. 

 

B. Rencana Kegiatan  

Rencana kegiatan yang  yang merupakan  langkah-langkah solusi atas 

persoalan  adalah  sebagai berikut,  

1.Persiapan. Pada tahap persiapan Tim IbM FKIK UMY bersama dengan Mitra 

menyusun rencana kegiatan, pendataan siswa dan semua kebutuhan terkait 

pelaksanaan kegiatan. 

2.Tahap Pelaksanaan.  Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dibagi menjadi  4 

aktifitas yaitu: 

2.1. Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan oleh tim 

mahasiswa FKIK UMY yang sudah terlatih.  

2.2. Skrining faktor- risiko hipertensi. Skrining faktor-faktor risiko dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa senior yang sudah terlatih. Tim IbM FKIK UMY telah 

membentuk Tim dan  telah melatih untuk melakukan kegiatan skring .  

2.3. Edukasi dan bermain peran tentang sakit dan penderita hipertensi. Pemberian 

pendidikan kesehatan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, setiap pertemuan 

dilaksanakan selama 30 menit.  

2.4. Mengembangkan pola kemitraan antara UKS/Guru UKS-BP dengan Bagian 

Kedokteran Komunitas dan Kedokteran Keluarga. Pola kemitraan ini penting  
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untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah berjalan sehingga dampak kegiatan 

akan lebih terasa. 

3.Laporan dan evaluasi  

Dokumentasi dan data hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan tertulis 

sebagai bahan laporan.  Pada naskah laporan juga diuliskan hasil evaluasi kegiatan 

disertai rekomendasi sesuai temuan yang didapatkan sehingga pelaksanaan 

berikutnya bisa berjalan lebih baik. 

 

C. Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan Program  

Dalam kegiatan ini Mitra menduduki peran penting. Beberapa bagian kegiatan 

yang dilakukan Mitra antara lain: 

1. Pada tahap persiapan Mitra bersama Tim IbM FKIK UMY bersama-sama 

mengadakan pertuan untuk menyusun rencana kegiatan.  

2. Pada tahap pelaksanaan.  Mitra berperan antara lain:  

2.1.Menyiapkan data siswa dan perlengkapannya. SMU MUHI sebagai 

Mitra diharapkan telah menyediakan data siswa beserta data demografi 

siswa melalui guru UKS. Data dasar dan jumlah siswa ini penting 

untuk menentukan kegiatan berikutnya.  

2.2.. Menyiapkan fasilitas tempat dan sarana prasarana penunjang pada 

pemeriksaan tekanan darah dan skrining faktor risiko.  

2.3.Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi 

dan promosi kesehatan.   

3. Tindak lanjut Pasca Kegiatan. SMU MUHI sebagai Mitra juga sangat 

berperan pada tindak lanjut kegiatan, yaitu sebagai penyedia tempat 

pertemuan, mengumpulkan siswa dan penyedia sarana-prasarana.  
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tim PM telah melakukan beberapa kegiatan di SMU Muhi I Yogyakarta. 

Kegiatan ini diselenggarakan dibawah Lembaga penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) UMY didukung oleh berbagai sumber daya dari 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter  

sesuai dengan program yang ditawarkan. Selama setahun terakhir jumlah 

penerima program IbM UMY juga meningkat sehingga menjadi prestasi tersendiri 

bagi pengusul dari UMY. 
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Keterkaitan judul IbM yang kami ajukan sangat berguna untuk membantu 

secara aktif pada pengembangan, pelatihan serta keterampilan di masyarakat. Bagi 

tim sendiri, pengalaman dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat akan  

membantu dalam mengatasi permasalahan dengan solusi yang tepat dan bijak. 

Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan program IbM ini antara lain: Pelatihan 

resusitasi jantung paru dan teknik evakuasi sistem SGD yang didukung video 

edukasi, training online di website kepolisisan kota Yogyakarta, pelatihan 

berkelanjutan (continuing training) dengan sistem TFT (Training for Trainer), 

hibah modul pelatihan resusitasi jantung paru dan teknik evakuasi, hibah alat 

evakuasi. 

Tim terdiri dari 5 orang yang berprngalaman dalam kegiatan Ipteks Dikti, 

PKM Dikti serta IbM. Tim pengusul memiliki kompetensi dalam pelatihan basic 

life support yang sudah bersertifikat. 

Program kegiatan ini akan berhasil jika semua pihak yang terkait 

mendukung dan berkenan untuk berkerjasama dengan baik. Adapun pihak yang 

mendukung: 

1. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai 

keahlian di bidang pelatihan basic life support dan teknik evakuasi 

2. Tim mahasiswa dipilih yang telah berpengalaman dalam melakukan 

pelatihan basic life support dan teknik evakuasi serta telah bersertifikat 

3. Lembaga pelatihan basic life support  Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UMY 

4. Pejabat Polresta Yogyakarta yang sangat mendukung program yang akan 

dilaksanakan.  
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BAB 5 

KESIMPULAN 

Kegiatan PM sedang berjalan. Keterlibatan siswa pada kegiatan PM antusias 

dan mendukung penuh kegiatan PM. 
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LAMPIRAN 

KUISIONER SKRINING FAKTOR RISIKO DAN PERILAKU HIDUP SEHAT 

PENCEGAHAN HIPERTENSI 

No Pertanyaan 

Pilihan 

jawaban 

Ya Tidak 

1 
Apakah Adik-adik menimbang berat badan dalam 3 bulan 

terakhir? 

  

2 
Apakah Adik-adik berupaya untuk menurunkan berat badan 

dengan melakukan diet sehat?  

  

3 

Apakah Adik-adik mengonsumsi makanan yang diawetkan 

dengan garam dapur (ikan asin, telur asin, makanan kaleng 

seperti sarden, kornet sapi) 3 kali atau lebih seminggu? 

  

4 

Apakah Adik-adik setiap hari makan makanan yang berminyak 

seperti jenis gorengan (pisang goreng, tahu goreng, tempe 

goreng, risoles, bakwan, dll.)? 

  

5 
Apakah Adik-adik mengonsumsi makanan yang berlemak seperti 

gulai kambing, gulai babat, dan jeroan lebih dari 1 kali seminggu? 

  

6 
Apakah Adik-adik mengonsumsi makanan seperti mie instan, mie 

pangsit, bakso, dan soto 3 kali atau lebih seminggu? 

  

7 
Apakah Adik-adik mengonsumsi buah-buahan dan sayuran 5 

porsi setiap hari? 

  

8 Apakah Adik-adik merokok?   

9 
Kalau ya, apakah Adik-adik berusaha berhenti merokok untuk 

untuk mengontrol tekanan darah? 

  

10 
Apakah Adik-adik melakukan aktivitas fisik atau olah raga secara 

teratur 30 menit setiap hari? 

  

11 Apakah Adik-adik sering merasakan stres?   

12 Apakah Adik-adik berusaha untuk menghindari stres?    

13 
Apakah Adik-adik memeriksakan tekanan darah 
secara rutin 1 bulan sekali? 

  

14 

Jika Adik-adik menderita hipertensi, apakah pergi berobat ke 

pelayanan kesehatan seperti RS, puskesmas, klinik, dan praktik 

dokter, dll.? 

  

15 
Jika Adik-adik menderita hipertensi, apakah minum obat dan 

terapi teratur?  
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PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN (INFORMED CONSENT) 

 

Yang Bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Menyatakan bersedia menjadi responden untuk penelitian berjudul 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perilaku Pencegahan Hipertensi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap perilaku pencegahan hipertensi pada remaja. 

Dengan alasan apapun apabila kami menghendaki, maka kami berhak 

membatalkan surat persetujuan ini. Demikian surat persetujuan ini saya buat 

dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan. 

 

 

 

Yogyakarta,  20 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

____________________________ 
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DATA PESERTA PELATIHAN SABATI 

 

1. Identitas diri: 

 a. Nama Lengkap : 

 b. Yempat tanggal lahir : 

 c. Jenis Kelamin  : 

 d. Berat Badan (kg) : 

 e. Tinggi badan (cm) : 

2. Kondisi kesehatan: 

 a. Riwayat penyakit : 

3. Kondisi keluarga 

a. Riwayat penyakit keluarga (misal: tekanan darah tinggi, penyakit 

jantung, stroke, diabetes melitus) :  

 




