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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Gamping I 

Sleman. Wilayah Puskesmas Gamping I terdiri dari 2 desa yaitu desa 

Ambarketawang yang terdiri dari 13 dusun dan desa Balecatur yang 

terdiri dari 18 dusun. Lokasi penelitian dipilih secara acak oleh peneliti 

berdasarkan jumlah penderita hipertensi terbanyak. Batasan wilayah 

kerja Puskesmas Gamping I Sleman meliputi sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Sidoarum Kecamatan Godean, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Kasihan Bantul, sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Banyuraden Puskesmas Gamping II, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kecamatan Sedayu Bantul. 

      Lokasi penelitian dipilih secara acak oleh peneliti berdasarkan 

jumlah penderita hipertensi terbanyak. Puskesmas Gamping I 

merupakan puskesmas induk dan dibantu dengan 3 puskesmas 

pembantu (Mancasan, Gejawen, dan Jintengan). Puskesmas Gamping I 

belum memiliki perkumpulan ataupun kegiatan terkait dengan 

hipertensi dan pencegahan stroke yang diadakan internal Puskesmas, 
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sehingga pasien hanya mendapatkan informasi apabila berkonsultasi 

dengan dokter saat melakukan pemeriksaan saja.  

2. Gambaran Karakteristik Responden  

      Karakter responden dalam kelompok ini meliputi usia., jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dideskripsikan karakteristik responden sebagai 

berikut:  

Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Presentase Karakteristik 

Responden Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Gamping I 

Sleman (N=64) 

Karakteristik 

Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi 

Frekuensi 

(n) 

Persentase  

(%) 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1. Usia  

17-25 tahun 

(remaja akhir) 

26-35 tahun 

(dewasa awal) 

36-45 tahun 

(dewasa akhir) 

46-55 tahun ( 

lansia awal) 

 

2 

 

8 

 

17 

 

5 

 

 

6,25 

 

25 

 

53,12 

 

15,63 

 

 

4 

 

8 

 

11 

 

9 

 

 

12,5 

 

25 

 

34,38 

 

28,12 

2. Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

11 

21 

 

34,38 

65,62 

 

12 

20 

 

37,5 

62,5 

3. Pendidikan  

Terakhir 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

 

 

4 

13 

14 

1 

 

 

12,5 

40,62 

43,75 

3,13 

 

 

8 

10 

14 

 

 

 

25 

31,25 

43,75 

4. Pekerjaan 

Mahasiswa 

Wirausaha 

Karyawan 

PNS 

Ibu Rumah 

Tangga (IRT) 

Buruh 

Tani 

 

 

9 

3 

1 

11 

 

4 

4 

 

 

28,12 

9,37 

3,13 

34,38 

 

12,5 

12,5 

 

2 

10 

5 

 

11 

 

1 

3 

 

6,25 

31,25 

14,62 

 

34,38 

 

3,13 

9,37 

Sumber: Data Primer  
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        Berdasarkan pada tabel 4, karakteristik responden pada kelompok 

kontrol dan intervensi kategori umur paling banyak yaitu 36-45 tahun 

sebanyak 17 orang (53,12%), sedangkan berdasarkan jenis kelamin 

yaitu perempuan sebanyak 21 orang (65,62%), berdasarkan kategori 

pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 14 orang (43,75%), dan 

berdasarkan pekerjaan yaitu IRT sebanyak 11 orang (34,38%). 

3. Perbedaan Tingkat Pengetahuan pada Tiap Kelompok Penelitian 

        Perbedaan pengetahuan pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi, berdasarkan tabel 5 denggan menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Rank Test pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikansi 

sebesar p=0,627 (p > 0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara pretest 

dan posttest pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kelompok 

intervensi diperoleh nilai signifikansi sebesar p=0,000 (p<0,05) 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengetahuan yang bermakna antara pretest dan posttest pada kelompok 

intervensi. 

Tabel 5. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Pencegahan Stroke 

pada Kelompok Kontrol dan Intervensi Pretest dan Postest 

dengan Uji Wilcoxon (N=64) 

Kelompok 

Pretest Posttest 

p Mean

±SD 

Median CI Mean

±SD 

Media

n 

CI 

Kontrol 

(n=32) 

10,25±

1,98 

11 9,53-

10,97 

10,31±

1,61 

11 9,73-

10,89 

0,627 

Intervensi 

(n=32) 

10,53±

1,72 

11 9,91-

11,15 

13,19±

1,17 

13 12,76-

13,61 

0,000 

p<0,05 
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4. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Antara Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Intervensi 

       Perbedan pengetahuan pretest dan posttest antara kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi nerdasarkan tabel 6, hasil uji 

Mann-Whitney U Test kedua kelompok pada pretest antara 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi diperoleh nilai 

probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0,789 (p>0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara kelompok kontrol dengan kelompok 

intervensi tidak ada perbedaan pengetahuan yang bermakna pada 

saat pretest. Hasil ini berbeda dengan dengan perhitungan 

signifikansi pada analisa perbedaan tingkat pengetahuan antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada saat posttest yang 

mendapatkan nilai probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 

(p<0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antara 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi ada perbedaan 

pengetahuan yang bermakna pada saat posttest, yaitu terjadi 

peningkatan pengetahuan tentang pencegahan stroke pada klien 

hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gamping I Sleman. 

Tabel 6. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Pencegahan Stroke 

antara Kelompok Kontrol dan Intervensi dengan Uji Mann-

Whitney U Test (N=64) 

Waktu 

Kelompok 

p 
Kontrol (n=32) Intervensi (n=32) 

Mean±SD Min-

Max 

CI Mean±

SD 

Min-

Max 

CI 

Pretest  10,39±1,84 5 9,53-

10,97 

10,39±1

,84 

14 9,91-

11,15 

0,789 

Waktu Kelompok p 
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Kontrol (n=32) Intervensi (n=32) 

Mean±SD Min-

Max 

CI Mean±

SD 

Min-

Max 

CI 

posttest 11,75±2,01 7 9,73-

10,89 

11,75±2

,01 

15 12,76-

13,61 

0,000 

p<0,05 

 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia  

      Distribusi frekuensi dan presentasi karakteristik responden 

pada kelompok kontrol dan intrevensi didapatkan hasil bahwa usia 

responden yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun sebanyak 

17 orang (53,12%) dari seluruh responden sebanyak 64 orang 

(100%). Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(Depkes RI, 2009) usia 36-45 tahun merupakan masa dewasa 

akhir. 

      Saat memasuki usia yang lebih tua akan terjadi penurunan 

sistem tubuh yang mengakibatkan seseorang lebih rentan terkena 

penyakit. Menurut Ifada (2010), semakin cukup umur maka tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang dalam berfikir dan bekerja 

lebih tinggi. Selain itu dengan usia yang semakin tinggi seseorang 

akan memiliki lebih banyak pengalaman baik pengalaman pribadi 

maupun pengalaman orang lain dan juga karena faktor lingkungan 

maupun instrinsik akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.  
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b. Jenis kelamin 

      Jenis kelamin pada kelompok kontrol dan intervensi didapatkan 

hasil bahwa jenis kelamin responden mayoritas wanita. Henderson 

(2007) menjelaskan bahwa wanita yang mengalami stroke 

jumlahnya dua kali lebih banyak dari pria, Hal ini sesuai dengan 

penelitian Susanti (2012), yang menyebutkan bahwa jenis kelamin 

perempuan lebih menonjol daripada laki-laki, hal ini dihubungkan 

dengan faktor hormonal yang lebih besar terdapat dalam tubuh 

perempuan. Selain itu hal ini juga dipengaruhi karena penggunaan 

kontrasepsi pil juga merupakan salah satu faktor risiko terhadap 

hipertensi (Pangaribuan, 2015). Penggunaan kontrasepsi pil yang 

mengandung hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena 

terjadinya hipertropi jantung dan peningkatan respon presor 

angiotensi II dengan melibatkan jalur Renin Angiotensin System 

(Olatunji dan Soladove, 2008). 

c. Pendidikan terakhir 

      Menurut karakteristik pendidikan terakhir responden mayoritas 

adalah SMA. Menurut Br Sitepu (2012), meskipun latar belakang 

pendidikan seseorang adalah SMA tidak menutup kemungkinan 

mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai pencegahan 

stroke. Menurut Sab’ngatun (2009), pendidikan merupakan 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang untuk perkembangan 
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orang lain, makin tinggi pendidikan seseorang, maka orang 

tersebut cenderung lebih banyak mendapat dan lebih mudah 

menerima informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. 

      Pendidikan yang cukup tinggi membuat seseorang lebih mudah 

menerima informasi. Informasi dapat diperoleh baik melalui 

pendidikan formal maupun non formal yang dapat memberikan 

pengaruh jangka pendek yang dapat menghasilkan perubahan 

peningkatan pengetahuan. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 

pengetahuan terhadap hal tersebut (Notoadmojo, 2010).  

d. Pekerjaan  

      Pekerjaan mayoritas Ibu Rumah Tangga. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah tangga (IRT) dapat diartikan 

sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengetian lain ibu 

rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurusi 

berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 

Menurut Batubara (2015), IRT merupakan seseorang yang rentan 

terserang penyakit, hal ini berkaitan dengan kurang aktifitas olah 

raga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, atau juga jenis 

pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak pergerakan. Perubahan 

gaya hidup sangat dianjurkan bagi orang yang berisiko terkena 

serangan stroke. Tidak ada yang bisa diperbuat untuk mencegah 
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proses penuaan tetapi pada batas tertentu dapat mengontrol tekanan 

darah tinggi, kebiasaan merokok, diabetes, kadar kolesterol, 

kegemukan dan melakukan aktifitas olah raga. Stres juga dapat 

menaikan tekanan darah dan memperlemah daya tahan tubuh 

(Henderson, 2007). 

2. Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan tentang 

Pencegahan Stroke 

       Berdasarkan Tabel 4 pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna dengan nilai, 

sedangkan pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa ada 

perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna antara pre-test dan 

post-test. 

      Berdasaran Tabel 5 pada pre-test antara kelompok intervensi dan 

kontrol menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan 

yang bermakna antara kelompok intervensi dan kontrol. Berbeda 

dengan hasil pada kedua kelompok antara kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi yang menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat 

pengetahuan yang bermakna antara kedua kelompok tersebut pada saat 

dilakukan post-test.  

      Hal ini menunjukkan bahwa ada hasil yang signifikan dalam 

pemberian pendidikan kesehatan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Hasil yang signifikan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 

pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan diskusi, materi 
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dengan bahasa yang mudah dipahami, dan didukung dengan gambar 

yang menarik. Menurut Mubarak (2007), pendidikan berarti bimbingan 

yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar 

mereka dapat memahami. Pendidikan kesehatan merupakan pemberian 

informasi, dimana didalamnya terdapat proses belajar. Proses belajar 

menurut Notoatmodjo (2010), dapat diartikan sebagai proses untuk 

menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dapat 

diperoleh melalui pengalaman atau melakukan studi (proses belajar 

mengajar). Dengan belajar individu diharapkan mampu menggali apa 

yang terpendam dalam dirinya dengan mendorong untuk berpikir dan 

mengembangkan kepribadiannya dengan membebaskan diri dari 

ketidaktahuannya (Prabawati, 2014). Menurut Notoatmodjo (2012), 

memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjawab 

dan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi yang disampaikan secara benar. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2013) bahwa 

terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara pre-test dan  post-test 

setelah diberikan pendidikan kesehatan. 

      Menurut Budiman dan Riyanto (2013), pengetahuan sebagai suatu 

pembentukkan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat 

mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru 

oleh karena itu pemahaman responden sebelum dilakukan intervensi 

masih kurang dan responden berada dalam karakteristik pendidikan 



51 

 

yang setara. Hal ini didukungan oleh hasil penelitian Sholekhah (2015) 

yang menyatakan tidak adanya pengaruh pemberian pendidikan 

kesehatan antara kelompok intervensi dan kontrol pada pre-test.  

      Menurut Suliha (2007), mengungkapkan bahwa tujuan dari 

pemberian pendidikan kesehatan adalah dapat meningkatkan 

pengetahuan. Pengetahuan dapat meningkat dengan menggunakan 

metode pendidikan kesehatan yang efektif dan efesien. Dalam 

penelitian ini, penyampaian pendidikan kesehatan dilakukan dengan 

ceramah dan diskusi. Penyampaian pendidikan kesehatan dapat 

dilakukan melalui beberapa metode (Zulaekah, 2012). Menurut 

Hasibuan (2009), metode ceramah adalah suatu cara dalam 

menerangkan dan menjelaskan ide pengertian atau pesan secara lisan 

kepada individu atau kelompok sasaran sehingga memperoleh 

informasi tentang kesehatan. Metode ceramah merupakan metode yang 

paling sering digunakan untuk memberikan penyuluhan. Menurut 

Notoatmodjo (2010), pemilihan metode pendidikan harus 

mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, sarana serta 

kondisi peserta pendidikan. Diskusi kelompok telah terbukti 

manfaatnya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok 

diskusi yang baik akan dapat mendiskusikan suatu persoalan secara 

sungguh-sungguh sebagai suatu persoalan dan dapat memecahkan 

secara bersama-sama dengan tekun. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Hirawati (2014) yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan 
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yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan metode ceramah dan diskusi, dimana pendidikan kesehatan 

yang dilakukan dengan metode diskusi lebih efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan, sehingga peneliti menggabungkan kedua 

metode tersebut.  

      Pendidikan kesehatan dalam penelitian ini, disampaikan 

menggunakan materi yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

pencegahan stroke, menggunakan media powerpoint dan leaflet 

dengan bahasa yang mudah dipahami serta dengan tulisan yang 

menarik dan gambar pendukung. Berdasarkan Aini (2013) dalam 

menyampaikan bahwa pendidikan kesehatan harus menggunakan cara 

tertentu, materi disesuaikan dengan sasaran, alat bantu pendidikan 

kesehatan disesuaikan agar dapat dicapai hasil yang optimal.  Materi 

yang telah disampaikan akan menjadi sebuah aplikasi yang diartikan 

sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

      Selain itu, pendidikan kesehatan ini dilakukan menggunakan media 

leaflet. Pendidikan kesehatan dengan menggunakan leaflet akan 

mendapatkan tingkat pemahaman 40%  (Silaban, 2012) dalam Supriadi 

(2013). Hal ini sesuai dengan penelitian Supriadi (2013), yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehasatan dengan 

metode demonstrasi dan menggunakan leaflet terhadap kemampuan 

merawat kaki pada penderita Diabetes Mellitus. Menurut Notoatmodjo 
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(2010), penyampaian pendidikan kesehatan menggunakan alat bantu 

bertujuan untuk meningkatkan minat, mencapai sasaran yang banyak, 

merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada orang lain, untuk mempermudah penyampaian, 

penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan, mendorong keinginan 

orang untuk mengetahui dan menegakkan pengertian yang diperoleh. 

Penggunaan alat bantu yang sesuai seperti alat bantu visual lebih 

mempermudah cara penyampaian dan penerimaan informasi.  

      Pendidikan kesehatan ini dilakukan dalam beberapa kelompok 

kecil. Diskusi yang dilakukan pada kelompok kecil beranggotakan 

kurang dari 15 orang sehingga responden akan mudah menerima 

informasi dan penjelasan (Suliha, 2007). Hal tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan responden, sehingga berdasarkan 

analisa peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa antara 

responden yang tidak diberikan intervensi pendidikan kesehatan dan 

yang diberikan intervensi pendidikan kesehatan tentang pengetahuan 

pencegahan stroke memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. 

Sehingga responden yang telah diberikan intervensi pendidikan 

kesehatan tentang pengetahuan pencegahan stroke memiliki 

pengetahuan yang lebih tinggi dalam menjawab pertanyaan kuesioner 

dan mampu menyebutkan cara pencegahan stroke. 

      Hal ini berbeda dengan kelompok kontrol, responden tidak 

diberikan intervensi ataupun sumber informasi lainnya sehingga 
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responden dalam kelompok kontrol khususnya yang belum pernah 

mendapatkan informasi terkait pengetahuan pencegahan stroke tidak 

bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Hal tersebut didukung 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijoreni (2014) 

bahwa tidak terdapat perbedaan pengetahuan pretest dan posttest pada 

kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan pada kelompok kontrol 

merupakan kelompok yang tidak diberi intervensi sehingga tidak 

terdapat pengaruh pada kelompok tertentu sebelum atau setelah 

intervensi dilakukan (Sugiyono, 2010). 

      Selain itu pada kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak 

mendapat informasi sehingga pengetahuan responden tentang 

pencegahan stroke kurang memadai. Pengetahuan seseorang tentang 

suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek 

negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, 

semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan 

menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu 

(Notoadmojo, 2010). Hal ini menjadikan nilai uji pemahaman 

responden berdasarkan uji statistik memiliki hasil yang tidak bermakna 

dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seperti informasi yang diperoleh baik dari pendidikan 

formal dan non formal (Suriasumantri, 2010). 
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C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian  

a. Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasy eksperimen 

dengan pretest dan posttest dengan kelompok kontrol, dimana 

desain ini membandingkan antara kelompok yang diberikan 

perlakuan dan tidak diberikan perlakuan sehingga hasil penelitian 

dapat terlihat jelas. 

b. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti telah diuji validitas dan 

reliabilitas dengan hasil yang digunakan valid dan reliabel. 

2. Kelemahan Penelitian 

a. Faktor penganggu seperti pekerjaan, minat, pengalaman, 

lingkungan dan informasi tidak dapat sepenuhnya dikontrol 

sehingga hasil data masih dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. 


