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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo,

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Desa

Salamrejo sebesar 304,8620 ha dengan total penduduk 6.012 jiwa, dimana

laki-laki terdapat 2.877 jiwa dan perempuan terdapat 3.135 jiwa. Desa

Salamrejo terletak 13 km dari ibukota kabupaten Kulon Progo dan 20 km

dari ibukota propinsi Yogyakarta. Desa Salamrejo terdiri dari 8

pedukuhan, yaitu Klebakan, Mentobayan, Giyoso, Karang Wetan,

Kidulan, Dhisil, Salam dan Ngrandu.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016 dengan total

responden 104 orang. Jumlah responden sesuai dengan daftar kunjungan

pemeriksaan di Puskesmas II Sentolo pada bulan September-Oktober

2015. Jumlah masing-masing pada setiap pedukuhan adalah 20 orang di

Dusun Klebakan, 12 orang di Dusun Mentobayan, 16 orang di Dusun

Giyoso, 12 orang di Dusun Karang Wetan, 16 orang di Dusun Kidulan, 20

orang di Dusun Dhisil, 3 orang di Dusun Salam, dan 5 orang di Dusun

Ngrandu.

Penduduk Desa Salamrejo meyoritas mendapatkan fasilitas kesehatan

dari Puskesmas II Sentolo dan dokter praktik. Lokasi Puskesmas II
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Sentolo yang berada di dekat jalan raya memudahkan akses warga Desa

Salamrejo untuk mengakses fasilitas kesehatan. Jarak dengan Puskesmas

Sentolo II paling dekat adalah sekitar 500 meter, namun karena di Desa

Salamrejo terdapat beberapa pedukuhan sehingga jarak fasilitas kesehatan

sejauh 2.000 meter/2 km.

Karakteristik warga yang memiliki hipertensi di Desa Salamrejo

sebagian besar sudah rutin memeriksakan tekanan darahnya di Puskesmas

Sentolo II maupun di dokter kepercayaan mereka dan mengkonsumsi obat

secara rutin. Responden mayoritas sudah mendapatkan informasi

mengenai olahraga dan diet untuk hipertensi dari berbagai sumber, seperti

tenaga kesehatan, media elektronik, tetangga maupun saudara sehingga

sebagian besar sudah melakukan olahraga dengan rutin dan melakukan

diet untuk hipertensi. Olahraga yang biasa dilakukan berupa jalan kaki

setelah sholat subuh dan berangkat bekerja di sawah maupun yang lokasi

bekerjanya dekat menggunakan sepeda, sedangkan untuk diet warga sudah

terbiasa mengurangi makanan yang mengandung garam, lebih sering

memakan sayuran dan buah dibandingkan dengan memakan makanan

yang mengandung kolesterol dan lemak.

2. Analisa Univariat

a. Karakteristik Demografi Responden

Berdasarkan tujuan khusus pada bab I, yaitu untuk mengetahui

data demografi responden. Karakteristik demografi responden akan

disajikan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir,
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riwayat keluarga, pengalaman dan sumber mendapat infomasi

mengenai diet DASH dan aktivitas fisik bagi penderita hipertensi, dan

pendapatan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Gambaran Demografi Responden Hipertensi di Desa Salamrejo
(N=104)

No Karakteristik Subyek Penelitian Jumlah (%)
1 Usia

< 50 Tahun 20 19,2
≥ 50 Tahun 84 80,8

Total 104 100
2 Jenis Kelamin

Laki-Laki 31 29,8
Perempuan 73 70,2

Total 104 100
3 Pendidikan Terakhir

Tidak Sekolah 35 33,7
SD 29 27,9
SMP 6 5,8
SMA 30 28,8
Perguruan Tinggi 4 3,8

Total 104 100
4 Riwayat Keluarga

Ada 53 51
Tidak Ada 51 49

Total 104 100
5 Pengalaman Mendapat Informasi

Sudah 78 75
Belum 26 25

Total 104 100
Sumber Informasi
Tenaga Kesehatan 70 67,3
Media Elektronik/Media Cetak 5 4,8
Saudara/Tetangga 3 2,9

Total 104 100
6 Pendapatan

≤ Rp 1.138.000,00 84 80,8
>Rp 1.138.000,00 20 19,2

Total 104 100
Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 7, dapat diperoleh informasi bahwa usia responden

mayoritas adalah yang berusia ≥ 50 tahun sejumlah 84 orang (80,8%).

Mayoritas responden penderita hipertensi adalah perempuan dengan
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jumlah 73 orang (70,2%). Tingkat pendidikan responden mayoritas adalah

tidak bersekolah dengan jumlah 35 orang (33,7%). Mayoritas responden

memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi sebanyak 53 orang (51%).

Sebagian besar responden sudah pernah mendapatkan informasi mengenai

perlunya aktivitas fisik dan diet DASH untuk penderita hipertensi

sejumlah 78 orang (75%), dan mayoritas mendapatkan informasi dari

tenaga kesehatan dengan jumlah 70 orang (67,3%). Pendapatan responden

mayoritas adalah ≤ Rp 1.138.000,00 sejumlah 84 orang (80,8%).

b. Skor Pengetahuan Responden

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Skor Pengetahuan Penderita Hipertensi di
Desa Salamrejo

Skala Pengetahuan Jumlah (%)
Baik 40 38,5

Cukup 53 51
Kurang 11 10,6
Total 104 104

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 8 presentase responden mayoritas adalah

dalam skala cukup dengan jumlah 53 orang (51%).

c. Skor Perilaku Responden

Tabel 9 Distribusi Frekuensi Skor Perilaku Penderita Hipertensi di
Desa Salamrejo

Skala Perilaku Jumlah (%)
Baik 48 46,2

Cukup 34 32,7
Kurang 22 21,2
Total 104 100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 9 presentase responden yang memiliki skor

perilaku dalam skala baik jumlahnya paling banyak yaitu 48 orang

(46,2%).
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3. Analisis Bivariat

Tabel 10 Distribusi Hasil Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku
Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet DASH Penderita

Hipertensi di Desa Salamrejo (N=104)
Kategori N p

Pengetahuan dengan PerilakuManajemen
Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet DASH

Penderita Hipertensi di Desa Salamrejo

104 0,376

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manajemen hipertensi:

aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi di Desa Salamrejo

dengan nilai p=0,376.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpukan bahwa mayoritas responden

berusia ≥ 50 tahun dengan jumlah 84 orang (80,8%). Prevalensi

hipertensi yang semakin tinggi terjadi pada usia ≥ 50 tahun disebabkan

adanya pengaruh degenerasi, bertambahnya usia akan mempengaruhi

sistem fisiologi peredaran darah, terutama pada pembuluh darah.

Pradetyawan, (2014) menyatakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada

orang yang bertambah usianya akan membuat tekanan darah meningkat.

Setelah usia 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan

oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga

pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku.

Peningkatan usia akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis,
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pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas

simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu reflek baroreseptor pada usia

lanjut sensitivitasnya sudah berkurang, sedangkan peran ginjal juga

sudah berkurang dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus

menurun (Pradetyawan, 2014).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Budi,

(2010) yang menyatakan prevalensi hipertensi pada usia dibawah 40

tahun pada umumnya masih dibawah 10%, tetapi prevalensi pada usia

diatas 50 tahun angka ini mencapai 20% atau lebih, sehingga merupakan

problema yang serius pada golongan usia lanjut. Pasien yang berusia di

atas 60 tahun, 50–60% mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama

dengan 140/90 mmHg (Pradetyawan, 2014). Hal ini disebabkan karena

tekanan arterial yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia,

terjadinya regurgitasi aorta, serta adanya proses degeneratif, yang lebih

sering pada usia tua (Anggara & Prayitno, 2013).

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 7, mayoritas responden adalah perempuan dengan

jumlah 73 orang (70,2%). Prevalensi kejadian hipertensi pada laki-laki

dan perempuan pada usia sebelum 55 tahun umumnya sama, namun

setelah perempuan mengalami menopause akan terjadi pergeseran

prevalensi. Pergeseran prevalensi ini disebabkan karena adanya

perubahan hormon esterogen pada perempuan yang akan menyebabkan

penurunan kadar HDL yang bertugas membantu merawat pembuluh
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darah. Penjelasan mengenai pergeseran prevalensi seperti yang

dijelaskan oleh Maric (2005) dalam Meylisa (2015) bahwa prevalensi

hipertensi pada laki-laki dan perempuan pada usia 45 tahun lebih banyak

terjadi pada laki-laki, namun setelah usia lebih dari 55 tahun, prevalensi

hipertensi bisa menjadi sama dan kemungkinan perempuan mengalami

hipertensi akan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Prevalensi hipertensi yang lebih banyak terjadi pada perempuan

setelah berusia 45-55 tahun adalah karena produksi hormon esterogen

yang berangsur-angsur menurun secara alami seiring dengan

bertambahnya usia. Pada premenopause perempuan mulai kehilangan

sedikit demi sedikit hormon esterogen yang selama ini membantu

melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Sebelum perempuan

mengalami menopause, aktivitas hormon esterogen berperan dalam

meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). Kadar HDL yang

tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya

arteriosklerosis sehingga dapat menurunkan kejadian penyakit

kardiovaskuler (Kumar, et al., 2005 dalam Irza, 2009).

c. Pendidikan Terakhir

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir adalah tidak

bersekola yakni 35 orang (33,7%). Berdasarkan wawancara terhadap

responden, diperoleh informasi mengenai alasan mengapa mayoritas

responden tidak bersekolah, yaitu kemampuan orang tua dalam

membiayai sekolah, belum tersedianya banyak sekolah pada saat mereka
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berada diusia sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah dapat

mempengaruhi pengetahuan yang menyebabkan meningkatnya risiko

terkena suatu penyakit, seperti hipertensi. Hasil ini didukung dengan

pernyataan Anggara & Prayitno (2013) yang menyatakan tingginya

risiko terkena hipertensi pada pendidikan yang rendah, kemungkinan

disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada pasien yang

berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit atau lambat

menerima informasi (penyuluhan) yang diberikan oleh petugas sehingga

berdampak pada perilaku hidup sehat.

Hubungan antara pendidikan rendah dengan kejadian hipertensi

akan berpengaruh terhadap gaya hidup sehat, seperti tidak merokok,

tidak minum alkohol, dan lebih sering berolahraga (Kivimaki, 2004

dalam Anggoro & Prayitno, 2013). Hal ini sesuai dengan yang

disebutkan Notoatmodjo (2010) bahwa tingkat pendidikan seseorang

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi dan

mengolahnya sebelum menjadi perilaku yang baik atau buruk sehingga

berdampak terhadap status kesehatannya.

d. Riwayat Keluarga

Berdasarkan tabel 7, mayoritas responden memiliki riwayat keluaga

dengan hipertensi dengan jumlah 53 orang (51%). Hipertensi merupakan

salah satu penyakit kardiovaskuler yang dapat menurun melalui gen

maupun lingkungan keluarga yang sama. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan Irza, (2009) didapatkan hasil bahwa responden yang
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memiliki riwayat keluarga yang memiliki hipertensi akan memiliki

risiko 7,9 kali lebih besar untuk terkena hipertensi dibandingkan

responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi pada keluargnya.

Riwayat keluarga (orang tua, kakek/nenek, dan saudara kandung)  yang

menunjukkan adanya tekanan darah yang tinggi merupakan faktor risiko

paling kuat bagi seseorang untuk mengidap hipertensi di masa yang akan

datang (Yeni, et al., 2014). Kasus hipertensi sebanyak 70-80% pada

hipertensi esensial didapatkan riwayat hipertensi dalam keluarganya.

Jika salah satu dari orang tua kita memiliki hipertensi, maka kita

mempunyai kemungkinan 25% terkena hipertensi (Triyanto, 2014).

Hipertensi  merupakan salah satu penyakit genetik yang bersifat

kompleks. Hipertensi esensial biasanya terkait  dengan gen dan faktor

genetik, dimana banyak gen yang turut  berperan pada perkembangan

gangguan hipertensi.  Peran  faktor  genetik  terhadap  timbulnya

hipertensi  lebih  banyak  pada kembar monozigot (satu sel telur)

daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita  yang

mempunyai  riwayat  genetik  hipertensi  esensial  apabila dibiarkan

tanpa  adanya intervensi  terapi dan perubahan  lingkungan,  dapat

menyebabkan timbulnya hipertensi pada usia 30-50 tahun (Rachman,

2011).

Individu yang memiliki riwayat keluarga hipertensi tidak akan

selalu menderita hipertensi sama dengan keluarganya, namun hanya

akan meningkatkan resiko untuk mengalami hipertensi, terlebih bila pola
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hidup dan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini didukung dengan

pernyataan dari Center of Disease Control and Prevention (CDC),

(2014) bahwa faktor genetik memerankan peran penting dalam

hipertensi. Namun perlu diperhatikan bahwa jika memiliki keluarga

dengan riwayat hipertensi tidak berarti kita juga akan terkena hipertensi,

hanya meningkatkan risiko. Seperti yang dinyatakan juga oleh CDC,

(2015) risiko dapat meningkat saat riwayat keluarga dikombinasikan

dengan keadaan lingkungan dan faktor pilihan pola hidup yang tidak

sehat, seperti merokok dan makanan yang tidak sehat yang

meningkatkan risiko untuk terkena hipertensi.

e. Informasi

Berdasarkan tabel 7, responden yang sudah pernah mendapatkan

informasi mengenai manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet

DASH adalah sejumlah 78 orang (75%). Informasi terbanyak yang

digunakan oleh responden bersumber dari pendidikan kesehatan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan sebanyak 70 orang (67,3%). Informasi

merupakan salah satu sumber pengetahuan yang dapat didapatkan dari

berbagai sumber, seperti dari tenaga kesehatan, media cetak dan

elektronik, maupun informasi dari tetangga dan saudara. Pernyataan ini

didukung dengan Susanti, et al, (2012) yang menyatakan berbagai

macam informasi yang didapat oleh masyarakat terutama masalah

penyakit hipertensi akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat,
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salah satunya adalah pemberian pendidikan kesehatan. Informasi dapat

membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan.

Informasi yang didapatkan oleh individu dapat meningkatkan

pengetahuan individu. Peningkatan pengetahuan yang disebabkan oleh

informasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Susanti, et al., (2012)

sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, pengetahuan

responden adalah dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 64 orang

(91,4%). Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi

pengetahuannya adalah dalam kategori baik yaitu sebanyak 70 orang

(100%). Hasil penelitian ini sesuai pernyataan Tirtana & Kirnanto

(2011), terdapat perubahan pada tingkat pengetahuan setelah diberikan

pendidikan kesehatan. Informasi yang diberikan dengan pendidikan

kesehatan akan menyebabkan peningkatan pengetahuan, dan dari

pendidikan kesehatan akan terjadi perubahan perilaku yang positif pada

penderita hipertensi.

f. Penghasilan

Berdasarkan tabel 7, pendapatan reponden paling banyak adalah ≤

Rp 1.138.000,00 sejumlah 84 orang (80,8%) yang dapat dikatakan

bahwa pendapatan responden mayoritas dibawah UMR (upah minimum

regional) Kabupaten Kulon Progo. Pendapatan yang rendah akan

berpengaruh pada tingkat stres karena tuntutan ekonomi dalam

memenuhi kebutuhan hidup responden. Penelitian Fitriani (2012)

menyatakan bahwa kejadian hipertensi pada kalangan ekonomi rendah
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adalah sebagai akibat pendapatan dan tekanan ekonomi dapat

menimbulkan terjadinya stres. Stres yang  terjadi berhari-hari akan

menyebabkan tingginya rata-rata harian kadar hormon stres, yakni

kortisol, epineprin, dan norepinefrin yang dapat meningkatkan tekanan

darah.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa mayoritas responden

penderita hipertensi memiliki status ekonomi yang rendah sama dengan

penelitian yang dilakukan di Ponorogo pada tahun 2009 oleh Fitriana

(2012) yang menunjukkan hubungan bermakna antara kejadian

hipertensi dengan status ekonomi rendah. Saat ini hipertensi lebih

banyak berkembang di kalangan masyarakat dengan status sosial rendah.

Status ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor risiko hipertensi,

dikarenakan pola kehidupan yang kurang beraktivitas fisik dan pola

makan yang tidak sehat (Fitriani, 2012).

2. Pengetahuan Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet DASH

Berdasarkan tabel 8 maka pengetahuan responden mengenai

menajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH pada warga

Desa Salamrejo mayoritas dalam skala cukup. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi pengetahuan, seperti ekonomi, minat, usia, pendidikan,

informasi, dan pengalaman. Seperti yang dinyatakan oleh Notoatmodjo,

(2007) bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan diantaranya

adalah ekonomi, minat, usia, pendidikan, informasi, dan pengalaman.
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Mayoritas responden  yang tidak menempuh pendidikan dapat menjadi

salah satu penyebab kurangnya pengetahuan, namun dari tabel 7 didapatkan

bahwa 75 orang (78%) sudah pernah mendapatkan informasi mengengai

manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH yang dapat

mempengaruhi tingkat pengetahuan responden. Susanti, et al, (2012)

menyatakan bahwa informasi dapat membantu mempercepat seseorang

untuk memperoleh pengetahuan. Informasi merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi pengetahuan responden, faktor lain yaitu pengalaman

yang didapat oleh responden selama menderita hipertensi juga akan

mempengaruhi tingkat pengetahuan respoden mengenai manajemen

hipertensi. Budiman & Riyanto, (2013) menyatakan bahwa pengalaman

sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh dari pengulangan kembali

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dengan cara mengulang kembali

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi

dimasa lalu.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah usia

dari responden yang sudah ≥ 50 tahun, usia responden yang semakin

bertambah membuat adanya penurunan daya ingat pada responden. Seperti

yang dinyatakan oleh Utomo, (2013) bahwa berkurangnya pengetahuan pada

responden yang mulai berusia lanjut dapat disebabkan karena kemampuan

untuk mengingat pengetahuan tentang hipertensi yang sebenarnya sudah

pernah diperoleh sebelumnya. Mayoritas responden yang sudah mulai

berusia lanjut mengakibatkan daya ingat yang semakin menurun,
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mengakibatkan besarnya niai kesalahan yang ada pada hasil jawaban

kuesioner.

3. Perilaku Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet  DASH

Tabel 9 menunjukan bahwa skor perilaku aktivitas fisik dan diet DASH

pada penderita hipertensi di Desa Salamrejo mayoritas dalam skala baik

sejumlah 48 orang (46,2%). Perilaku adalah suatu aktivitas atau kegiatan

yang merupakan respon terhadap stimulus yang dapat diamati secara

langsung maupun tidak langsung oleh orang lain (Notoatmodjo, 2007).

Perilaku kesehatan dapat diartikan sebagai setiap aktivitas individu yang

dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi kesehatan

dengan memperhatikan status kesehatan (Sarafino, 2006). Contoh dari

perilaku kesehatan adalah melakukan manajemen hipertensi bagi penderita

hipertensi, seperti aktivitas fisik dan diet DASH.

Perilaku manajemen hipertensi responden di Desa Salamrejo mayoritas

dalam skala baik, responden yang terbiasa melakukan olahraga berupa jalan

kaki setelah sholat subuh dan berangkat bekerja di sawah maupun yang

lokasi bekerjanya dekat menggunakan sepeda, sedangkan untuk diet

responden sudah terbiasa mengurangi makanan yang mengandung garam,

lebih sering memakan sayuran dan buah dibandingkan dengan memakan

makanan yang mengandung kolesterol dan lemak. Hasil wawancara dengan

responden menyatakan rutin melakukan olahraga dikarenakan mendapatkan

informasi dari tenaga medis bahwa mereka harus melakukan olahraga

sebagai salah satu  cara untuk memanajemen hipertensi mereka. Seperti
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yang dinyatakan oleh Yusuf, (2013) bahwa responden yang memiliki

perilaku yang baik dalam upaya mencegah kekambuhan hipertensi

dikarenakan mereka sudah mendapatkan informasi tentang penyakit

hipertensi dan dampak yang ditimbulkan jika penyakit tersebut tidak

ditangani dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, (2013)

yaitu dari hasil analisis didapatkan bahwa responden yang memiliki perilaku

manajemen hipertensi yang baik sebanyak 56 responden (52,8%) dan

perilaku kurang sebanyak 50 responden (47,2%).

4. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Manajemen Hipertensi:

Aktivitas Fisik dan Diet DASH

Analisa data untuk menghubungkan 2 variabel yaitu pengetahuan dan

perilaku menggunakan analisa uji korelasi pearson didapatkan hasil bahwa

tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manajemen

hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH pada penderita hipertensi di

Desa Salamrejo. Tidak terdapatnya hubungan antara pengetahuan dengan

perilaku dapat disebabkan karena tidak hanya pengetahuan yang dapat

mempengaruhi timbulnya perubahan perilaku manajemen hipertensi pada

responden. Faktor yang mempengaruhi perilaku responden untuk melakukan

manajemen hipertensi diantaranya dipengaruhi oleh pengetahuan,

lingkungan, budaya, dan terbiasa. Seperti penelitian Saputri, et al (2014)

yang mempengaruhi perilaku manajemen hipertensi antara lain adalah

pengetahuan, lingkungan, budaya, kejenuhan dan tidak terbiasa.
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Perilaku kesehatan tidak hanya terbentuk dari faktor yang ada pada diri

individu sendiri, namun ada pengaruh dari  lingkungan, dukungan keluarga,

dan sarana prasarana juga akan mempengaruhi perilaku individu. Hal ini

didukung dengan pernyataan Mubarak, 2011 dalam Ayu, 2013 bahwa

perilaku kesehatan akan terbetuk ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor

predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Faktor predisposisi

meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan lain-lain. Faktor

pendukung adalah tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana

kesehatan, seperti puskesmas, obat-obatan, dan sebagainya. Faktor

pendorong adalah sikap dan perilaku dari petugas kesehatan maupun tokoh

atau kelompok yang dijadikan contoh perilaku oleh masyarakat.

Pengetahuan dapat digunakan sebagai dasar melakukan perilaku,

dengan begitu perilaku dapat bertahan lebih lama. Hal ini didukung dengan

pernyataan Notoatmodjo, (2007) bahwa pengetahuan atau kognitif

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku atau

tindakan seseorang. Apabila perubahan perilaku didasari dengan

pengetahuan dan sikap yang positif maka akan menyebabkan perilaku

bertahan lebih lama.

Meningkatnya pengetahuan, tidak selalu diiringi dengan perubahan

pada perilaku seseorang. Seperti yang dinyatakan oleh Laraeni, et al., (2015)

bahwa perilaku sangat berhubungan dengan pengetahuan, tetapi peningkatan

pengetahuan tidak selalu menyebabkan perubahan perilaku. Sesuai dengan

hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan adanya hubungan antara
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pengetahuan responden yang mayoritas cukup dengan perilaku responden

yang ternyata mayoritas dalam skala baik.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perilaku adalah tingkat

pendidikan  responden, tingkat pendidikan responden mayoritas adalah tidak

bersekolah. Tingkat pendidikan ini akan berkonstribusi dalam pembentukan

pola pikir responden dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu

perilaku. Seperti yang dinyatakan oleh Purwanto (2005) dalam Saputri, et

al, (2014), yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh

pada perilaku kesehatan adalah tingkat pendidikan. Hasil pendidikan ikut

membentuk pola berpikir, pola persepsi dan sikap pengambilan keputusan

seseorang.

Tingkat pendidikan responden mayoritas tidak bersekolah, namun

karena sudah sering mendapatkan informasi mengenai manajemen hipertensi

berupa aktivitas fisik dan diet DASH membuat responden memiliki

pengetahuan yang cukup luas untuk melakukan perilaku manajemen

hipertensi yang baik. Hal ini didukung dengan pernyataan Irsyad, et al.,

(2014) yang menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan pengetahuan untuk menciptakan perilaku yang dapat bertahan

lama adalah dengan memberikan informasi baik secara langsung maupun

tidak langsung secara rutin dan berkesinambungan dengan menggunakan

media yang komunikatif sesuai dengan kemampuan pemahaman responden.

Lingkungan sekitar responden juga dapat mempengaruhi perilaku

manajemen hipertensi responden. Berdasarkan hasil dari pernyataan
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responden, responden sering melakukan aktivitas fisik dan dapat melakukan

diet karena lingkungan disekitar mereka juga rutin melakukan aktivitas fisik

dan tidak memakan makanan yang mengandung tinggi lemak dan kolesterol.

Hal ini didukung oleh pernyataan Notoatmodjo (2010), terjadinya perilaku

kesehatan, diawali dengan pengalaman-pengalaman seseorang serta adanya

faktor eksternal (lingkungan fisik dan non fisik). Pengalaman dan

lingkungan tersebut kemudian diketahui, dipersepsikan atau diyakini

seseorang sehingga menimbukan motivasi untuk bertindak yang akhirnya

diwujudkan dengan perilaku, termasuk perilaku sehat.

Pengalaman yang dimiliki responden selama menderita hipertensi juga

dapat mempengaruhi perilaku responden dalam memanajemen hipertensi,

semakin lama mereka menderita hipertensi, mereka akan semakin sering

mendapatkan informasi yang berulang yang membuat responden menjadi

terbiasa untuk melakukan manajemen hipertensi. Seperti yang dijelaskan

oleh Eriawan, et al, (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman yang

semakin banyak maka akan memberikan lebih banyak keahlian dan

keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan yang terus diasah dengan

variasi kasus dapat meningkatkan perilaku.

Perilaku responden untuk melakukan aktivitas fisik berupa jalan kaki

sepulang sholat subuh dimasjid dan berangkat kerja menggunakan sepeda

dan mengurangi makanan yang mengandung garam, lebih sering memakan

sayuran dan buah dibandingkan dengan memakan makanan yang

mengandung kolesterol dan lemak merupakan kebiasaan yang sudah sering
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mereka lakukan sejak lama, dan menjadikan diri mereka terbiasa untuk

melakukan aktivitas fisik dan diet tersebut. Mardiyanti, (2009) dalam

Kusumastuti, (2014) menyatakan bahwa perilaku berkaitan dengan

kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif

maupun negatif. Kebiasaan tersebut kemudian mempengaruhi perilaku

responden dalam melakukan aktivitas dan diet DASH.

Kebiasaan responden dalam melakukan perilaku manajemen hipertensi

yang baik tidak harus memiliki sarana prasarana yang memadai, cukup

dengan berjalan kaki, bersepeda dan memanfaatkan sayur-mayur yang ada di

sekitar rumah. Seperti pernyataan  Qudsiyah, et al., (2015) yang menyatakan

bahwa sarana dan prasaranya merupakan faktor pendukung terjadinya

perubahan perilaku, namun yang paling dominan adalah faktor kebiasaan.

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik tidak akan terlalu

mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan suatu perilaku, hal ini

disebabkan karena sudah terbiasa untuk melakukan suatu perilaku tersebut.

C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian

1. Kekuatan Penelitian

a. Penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku manajemen

hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi di

Desa Salamrejo belum pernah diteliti sehingga dapat menambah

pengetahuan bagi ilmu keperawatan kardiovaskuler.

b. Penelitian ini tidak hanya berisi data deskrisif, tetapi juga berisi analisa

hubungan antara dua variabel
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c. Penelitian menggunaan teknik pengambilan sampel dengan total

sampling, dengan begitu sampel yang digunakan dapat dijadikan

sebagai gambaran umum penderita hipertensi di Desa Salamrejo

d. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah valid dan reliabel

2. Kelemahan Penelitian

a. Variabel pengganggu pada penelitian ini tidak dikendalikan, sehingga

mempengaruhi hasil hubungan antara variabel dependent dan

independent

b. Penelitian ini hanya meneliti pada hubungan antara pengetahuan

dengan perilaku tanpa mengetahui seberapa besar pengaruh

pengetahuan terhadap perilaku


