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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Kasus kejadian hipertensi di Kulon Progo meningkat 

selama tiga tahun terakhir. Salah satu cara untuk mengontrol hipertensi adalah 

dengan melakukan manajemen hipertensi, contohnya adalah perilaku aktivitas 

fisik dan diet DASH yang berhubugan dengan pengetahuan responden 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

dengan perilaku manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo 

Metode: Penelitian ini adalah penelitian non-experimen dengan desain 

cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 responden yang 

menderita hipertensi di Salamrejo dengan teknik total sampling. Instrumen 

penelitian berupa kuesioner data demografi, kuesioner pengetahuan, dan 

kuesioner perilaku mengenai manajemen hipertensi. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Mei-Juni 2016. 

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas responden berusia ≥50 

tahun (80,8%) dan berjenis kelamin perempuan (70,2%). Tingkat pendidikan 

responden mayoritas adalah tidak bersekolah (33,7%). Mayoritas responden 

memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi (51%). Responden sudah pernah 

mendapatkan informasi mengenai perlunya aktivitas fisik dan diet DASH untuk 

penderita hipertensi (75%) . Pendapatan responden mayoritas adalah ≤ Rp 

1.138.000,00 (80,8%). Skala pengetahuan manajemen hipertensi responden dalam 

penelitian ini dalam skala cukup (51%), sedangkan  perilaku manajemen 

hipertensi responden dalam skala baik (46,2%). Hasil uji korelasi  dengan uji 

Pearson antara pengetahuan dengan perilaku adalah dengan ρ-value = 0,376. 

Kesimpulan: Penelitian ini menunjukan tidak ada hubungan pengetahuan 

dengan perilaku manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo 

Saran: Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan 

variabel pengganggu yang mempengaruhi perilaku responden, seperti kebiasaan, 

informasi, dan lingkungan. 

 

Kata kunci: hipertensi, pengetahuan manajemen hipertensi, perilaku manajemen 

hipertensi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ABSTRACK 

 

 Background: Hypertension cases in Kulon Progo has increased in last 3 

years. One method to control hypertension are with doing hypertension 

management, for example is physical activity dan DASH diet behavior that have 

correlation with respondent knowledge 

 Objective: This study aims to knowing the correlation between knowledge 

and behavior hypertension management: physical activity and DASH diet 

hypertension patients in Salamrejo Village 

Methods: This study is non-experimental study with cross sectional design. 

Samples in this study were 104 respondent that suffer hypertension in Salamrejo 

with total sampling technique. The instruments used are questionnaire of 

demography data, questionnaire of knowledge, and questionnaireof behavior 

about hypertension management. This study is held on May until June 2016. 

Results: The result from this study showed majority respondent are ≥ 50 

year old (80,8%) and the sex are woman (70,2%). The majority level of education 

are not go to school (33,7%). Majority respondent havefamily history with 

hypertension (51%). Respondent already got information about the important of 

physical activity and DASH diet for hypertension sufferer (75%). Majority 

respondent earns each month are ≤ Rp 1.138.000,00. The result of correlation test 

with Pearson test between knowldge and behavior with p-value=0,376 

Conclusion: This study shows there is no correlations between knowledge 

and behavior hypertension management: physical activity and DASH diet 

hypertension sufferer in Salamrejo Village 

Suggestion: Researcher suggests to the next study to including confounding  

variable that influence respondent behavior, such as habit, information, and 

environment. 
 

Keywords: hypertension, knowledgeabout hypertension management, behavior 

about hypertension management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Hipertensi atau yang juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi, adalah 

suatu kondisi dimana pembuluh darah secara terus-menerus mengalami 

peningkatan tekanan. Tekanan darah dihasilkan dari kekuatan darah dalam 

mendorong dinding pembuluh darah arteri yang dipompa oleh jantung. 

Semakin tinggi tekanan, semakin keras jantung harus memompa. Hipertensi 

yang dibiarkan tidak terkendali dapat menyebabkan serangan jantung, 

pembesaran jantung, dan akhirnya gagal jantung (World Health Organization, 

2013). 

        Menurut WHO (2013) angka prevalensi hipertensi di dunia dengan 

batasan berusia ≥25 tahun terdiagnosa hipertensi mengalami peningkatan dari 

600 juta pada tahun 2008 menjadi 1 miliar pada tahun 2013. Prevalensi 

hipertensi di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

mengalami penurunan dari 31,7% pada tahun 2007 menjadi 25,8% pada tahun 

2013. Asumsi terjadi penurunan bisa bermacam-macam mulai dari alat 

pengukur tensi yang berbeda sampai pada kemungkinan masyarakat sudah 

mulai datang berobat ke fasilitas kesehatan (RISKESDAS, 2013). 

        Data survei dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi Yogyakarta masuk dalam lima 

besar provinsi dengan kasus hipertensi terbanyak dengan jumlah 35,8% diatas 

rata-rata seluruh Indonesia yaitu 31,7% (Dinas Kesehatan Provinsi DIY, 
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2012). Data laporan dari Survailans Terpadu Penyakit  (STP) ditingkat 

puskesmas di Yogyakarta pada tahun 2013, hipertensi menempati urutan 

kedua setalah influenza dalam sepuluh distribusi penyakit dengan kunjungan 

terbanyak (Dinkes Provinsi DIY, 2015). Menurut RISKESDAS (2013), 

prevalensi kejadian hipertensi di Kabupaten Kulon Progo pada usia ≥18 tahun 

berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan, minum obat dan wawancara memiliki 

angka yang paling tinggi diantara 4 kabupaten lainnya di DIY. 

        Kejadian hipertensi di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan 

kasus hipertensi dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 2014, insiden hipertensi mengalami 

kenaikan dari 31.561 kasus pada tahun 2012 menjadi 35.938 kasus pada tahun 

2013, kemudian naik menjadi 49.286 kasus pada tahun 2014 (Dinas Kesehatan 

Kulon Progo, 2015). 

         Prevalensi hipertensi yang meningkat menimbulkan angka morbiditas 

(kesakitan) dan mortalitas (kematian) yang semakin tinggi karena hipertensi 

merupakan penyebab utama peningkatan risiko penyakit stroke dan jantung  

(Puspita & Haskas, 2014). Sejak tahun 1997 data menunjukkan bahwa pola 

kematian di rumah sakit di DIY mulai menunjukkan pergeseran dari penyakit 

menular menjadi penyakit tidak menular, dan penyakit tidak menular tersebut  

         Kejadian hipertensi di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan 

kasus hipertensi dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 2014, insiden hipertensi mengalami 

kenaikan dari 31.561 kasus pada tahun 2012 menjadi 35.938 kasus pada tahun 
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2013, kemudian naik menjadi 49.286 kasus pada tahun 2014 (Dinas Kesehatan 

Kulon Progo, 2015). 

         Prevalensi hipertensi yang meningkat menimbulkan angka morbiditas 

(kesakitan) dan mortalitas (kematian) yang semakin tinggi karena hipertensi 

merupakan penyebab utama peningkatan risiko penyakit stroke dan jantung  

(Puspita & Haskas, 2014). Sejak tahun 1997 data menunjukkan bahwa pola 

kematian di rumah sakit di DIY mulai menunjukkan pergeseran dari penyakit 

menular menjadi penyakit tidak menular, dan penyakit tidak menular tersebut  

menjadi dominasi penyebab kematian di DIY. Analisis tiga tahun terakhir dari 

data seluruh rumah sakit di DIY menunjukkan penyakit-penyakit 

kardiovaskuler seperti penyakit hipertensi, jantung, dan stroke menempati 

urutan paling tinggi penyebab kematian dan  jumlah kematiannya juga 

meningkat dari tahun ke tahun (Dinas Kesehatan DIY, 2015).  

          Manajemen hipertensi dapat dilakukan salah satunya dengan cara non 

farmakologi. Cara mengontrol hipertensi secara non farmakologi diantaranya 

adalah mengontrol pola makan, mengurangi asupan garam, melakukan 

manajemen stres, serta melakukan aktivitas fisik (Sudjaswandi, et al., 2003 

dalam Khomarun, et al., 2014).  

          Aktivitas fisik apapun yang dilakukan akan melatih kerja jantung dan 

pernafasan, sehingga tercapai kondisi yang rileks. Kondisi yang rileks 

dihasilkan dari senyawa beta endorphin yang dihasilkan saat kecepatan detak 

jantung dan pernafasan meningkat. Aktivitas fisik yang sederhana, seperti 

berjalan selama 10 menit setiap hari dapat menurunkan tekanan darah 
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sebanyak 12,9 poin pada orang dengan hipertensi (Kurniadi & Nurrahmani, 

2014). Aktivitas fisik yang baik dan rutin akan melatih otot jantung dan 

menurunkan tahanan perifer, merangsang pelepasan hormon endorfin yang 

menimbulkan efek euphoria dan relaksasi otot sehingga tekanan darah tidak 

meningkat (Sase, 2013). 

          Manajemen hipertensi secara non farmakologi lainnya adalah diet 

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) yaitu diet yang terbukti 

bisa menurunkan tekanan darah. Diet DASH adalah diet rendah lemak jenuh, 

kolesterol, lemak total, dan menekankan pada konsumsi sayur, buah, dan susu 

rendah lemak. Diet DASH di Amerika terbukti dapat menurunkan tekanan 

darah sistolik sebesar 8-14 mmHg (Kamal, et al., 2013). Diet DASH tidak 

hanya terbatas pada mengurangi garam pada makanan tetapi juga merupakan 

pola makan lengkap tinggi serat untuk penderita hipertensi (Adibah, 2014). 

          Angka penderita hipertensi yang semakin meningkat dapat disebabkan 

oleh pengetahuan masyarakat tentang hipertensi yang masih kurang sehingga 

terwujud pula perilaku memanajemen hipertensi yang kurang baik. Perilaku 

dapat terbentuk dari pengetahuan dan perubahan sikap, yang kemudian 

dilaksanakan dalam suatu perilaku. Secara umum individu yang mempunyai 

pengetahuan yang kurang baik tentang suatu obyek, maka individu tersebut 

akan mempunyai sikap yang kurang baik serta perilaku yang kurang baik juga 

terhadap obyek tersebut, begitu pula sebaliknya (Kristanto & Prasetyo, 2013).   

          Menurut Notoamodjo (2003) dalam Kristanto & Prasetyo (2013)  

menjelaskan bahwa pembentukan perilaku individu dimulai dari adanya 
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pengetahuan yang membentuk nilai yang diyakini dan sikap terhadap suatu hal 

atau obyek. Pengetahuan dan sikap ini kemudian mengkristal dan secara sadar 

maupun tidak sadar akan membentuk suatu perilaku atau tindakan. Tindakan 

yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Hasil 

peneltian menunjukkan bahwa perilaku mengontrolkan tekanan darah dimulai 

dari pengetahuan yang memadai, kemudian setelah individu mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang hipertensi seperti komplikasi hipertensi, 

maka secara pelan-pelan mulai melakukan perilaku pencegahan komplikasi 

yaitu dengan mengontrol tekanan darah. 

          Data dari penelitian Hastuti & Lestari (2007) dalam Firmawati, et al.  

(2014) pengetahuan pasien tentang hipertensi masih dalam kategori kurang 

(61.6%), begitu pula perilaku penderita hipertensi yang masih kurang baik. 

Berdasarkan penelitian Yusuf (2013) menunjukkan bahwa sebanyak 60,4% 

penderita hipertensi memiliki perilaku yang kurang baik dalam melakukan  

manajemen hipertensi. Perilaku penderita hipetensi dalam melaksanakan 

aktivitas fisik dan diet hipertensi secara teratur dan rutin dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang kurang maupun perilaku penderita hipertensi itu sendiri. 

Pengetahuan penderita hipertensi yang kurang dikarenakan kurangnya 

informasi yang diperoleh oleh penderita, baik dari petugas kesehatan maupun 

media cetak atau elektronik. Perilaku penderita hipertensi yang kurang patuh 

dikarenakan kejenuhan serta tidak terbiasanya penderita hipertensi untuk 

menjalankan aktivitas fisik dan diet hipertensi, yang disebabkan oleh budaya 
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responden itu sendiri yang sudah melekat sejak lahir sehingga sangat sulit 

sekali untuk dihilangkan (Agrina & Hairitama, 2011). 

         Studi pendahuluan yang peneliti lakukan diawali dengan mencari data di 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo tentang puskesmas yang memiliki 

prevalensi pasien hipertensi tertinggi. Dinkes Kulon Progo menyebutkan 

Puskesmas Wates I merupakan puskesmas dengan prevalensi pasien hipertensi 

tertinggi, namun karena terdapat data yang hilang, maka peneliti disarankan 

untuk meneliti di wilayah kerja Puskesmas Sentolo II yang merupakan  

puskesmas dengan prevalensi pasien hipertensi tertinggi kedua. Data bulan 

September sampai Oktober 2015 di Puskesmas Sentolo II menyebutkan Desa 

Salamrejo merupakan desa dengan tingkat hipertensi tertinggi dengan 104 

penderita hipertensi dan dusun Dhisil merupakan dusun yang tingkat 

hipertensinya tertinggi dibandingkan delapan dusun yang lain di Salamrejo 

dengan jumlah penderita hipertensi sebanyak 20 orang. 

         Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 13 November 2015 

yang dilakukan terhadap 5 warga penderita hipertensi di Dusun Dhisil melalui 

wawancara, terdapat 3 penderita hipertensi yang mengetahui tentang 

manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH, dan 2 penderita 

hipertensi yang tidak mengetahui. Penderita hipertensi sejumlah 3 penderita 

hipertensi  yang mengetahui manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan 

diet DASH didapatkan sejumlah 2 penderita hipertensi yang melakukan 

manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH. Alasan inilah 

yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian hubungan pengetahuan 
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manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH dengan perilaku 

manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo. 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat dirumuskan masalah yaitu “apakah ada hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH                                                 

penderita hipertensi di Desa Salamrejo?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

         Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan perilaku manajemen 

hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi di Desa 

Salamrejo. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui data demografi responden (usia, jenis kelamin,  

pendidikan terakhir, riwayat keluarga, pengalaman mendapat informasi, 

sumber informasi, dan pendapatan per bulan)  

b. Untuk mengetahui pengetahuan manajemen hipertensi: aktivitas fisik 

dan diet DASH penderita hipertensi di Desa Salamrejo 

c. Untuk mengetahui perilaku manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan 

diet DASH penderita hipertensi di Desa Salamrejo  



8 
 

 
 

d. Untuk mengetahui keeratan dan arah hubungan pengetahuan dengan 

perilaku manajeman hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo 

D. Manfaat Penelitian 

1. Praktek Keperawatan 

          Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

pengetahuan dan perilaku manajemen hipertensi berupa aktifitas fisik dan 

diet DASH penderita hipertensi sehingga dapat mengembangkan asuhan 

keperawatan dalam manajemen hipertensi. 

 

2. Ilmu Keperawatan 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi penting, 

khususnya bagi ilmu keperawatan untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan penderita hipertensi terkait dengan perilaku manajemen 

hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH. 

3. Responden  

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penderita hipertensi 

dalam mengingat kembali wawasan mengenai pengetahuan dan kesadaran 

untuk berperilaku dalam manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan 

diet DASH. 

4. Peneliti Selanjutnya  

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, 

pertimbangan, dan acuan bagi penelitian lainnya dalam melakukan 
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penelitian selanjutnya terkait pengetahuan dengan perilaku manajemen 

hipertensi. 

E. Penelitian Terkait 

1. Kristanto & Prasetyo, (2013), dengan judul Hubungan Antara Pengetahuan 

tentang Hipertensi dengan Tindakan Mengontrol Tekanan Darah pada 

Warga Dukuh Bantulan Desa Jembungan Kecamatan Banyudono 

Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan 

antara pengetahuan tentang hipertensi dengan tindakan/perilaku untuk 

mengontrol tekanan darah. Subjek penelitian ini adalah penduduk di 

Dukuh Bantulan. Pengambilan sampel menggunakan probability sampling 

dengan total responden adalah 292 orang.  

          Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan rancangan 

penelitian cross sectional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang berisi 18 pertanyaan yang dilakukan selama bulan April-Mei 2013. 

Data diproses dengan menggunakan tes statistik chi-square, dengan level 

signivikansi α = 0,03. Hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara 

pengetahuan hipertensi dan tindakan untuk mengontrol tekanan darah. 

          Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah rancangan penelitian menggunakan cross sectional, 

pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan variabel bebas berupa 

pengetahuan dan variabel terikat berupa perilaku. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah teknik pengambilan 

sampel peneliti akan menggunakan teknik total sampling. 
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2. Taukhit, (2014), dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap 

dengan Perilaku Pencegahan Komplikasi pada Penderita Hipertensi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan komplikasi pada 

penderita hipertensi di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Penelitian 

ini adalah deskriptif korelasi dengan menggunakan desain cross sectional. 

Subjek penelitian ini adalah warga Kecamatan Salam yang terdiagnosa 

hipertensi. Pengambilan sampel dengan cara simple radom sampling 

dengan total sampel 89 orang. Data mengenai pengetahuan, sikap, dan 

perilaku diambil dengan kusioner. Hasil dari penelitian ini adalah ada 

hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan komplikasi 

hipertensi. 

          Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah desain penelitian, yaitu deskriptif korelasional dengan 

cross sectional, selain itu variabel bebas dan terikat juga sama, yaitu 

pengetahuan dan perilaku penderita hipertensi, dan juga cara pengambilan 

data menggunakan kuesioner. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti adalah teknik pengambilan sampel, peneliti 

akan mengunakan teknik total sampling, tempat dan waktu penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengetahuan  

a. Definisi Pengetahuan 

          Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo,  2007). Pengetahuan 

juga diartikan suatu kesan yang ada dalam pikiran seseorang yang di 

peroleh dari panca indera yang di miliki oleh seseorang tersebut 

(Mubarok. et al. 2007). 

          Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan 

implisit dan eksplisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang 

masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-

faktor yang tidak nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan 

prinsip. Pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan maupun 

kebudayaan yang bahkan dapat tidak disadari, contohnya adalah saat 

seseorang mengetahui bahaya merokok namun masih tetap merokok. 

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah 
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didokumentasikan dalam wujud nyata, contohnya adalah seseorang 

yang mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan dan dia tidak 

merokok (Budiman & Riyanto, 2013). 

b. Tingkat Pengetahuan 

          Notoatmodjo (2007), pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (know) 

          Tahu adalah kemampuan mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya maupun mengingat kembali (recall) 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan (Notoatmodjo, 

2007). Contoh dalam tahapan tahu menurut Budiman & Riyanto, 

(2013) adalah saat seorang perawat diminta untuk menjelaskan 

mengenai imunisasi campak, maka perawat dalam tahap tahu 

akan dapat menjelaskan beberapa hal mengenai imunisasi 

campak, seperti definisi, manfaat, dan waktu pemberian yang 

tepat.  

2) Memahami (comprehension) 

          Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat mengintepretasikan 

materi tersebut secara benar (Budiman & Riyanto, 2013). Orang 
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yang telah paham tehadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan 

meramalkan. Misalnya dapat menjelaskan mengapa harus makan 

makanan yang bergizi (Notoatmodjo, 2007). 

3) Aplikasi (application) 

          Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya 

(Budiman & Riyanto, 2013). Aplikasi dapat juga diartikan 

sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, dan prinsip. 

Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-

perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip 

siklus pemecahan masalah (problem solving) dalam pemecahan 

masalah kesehatan dari kasus yang diberikan (Notoatmodjo, 

2007). 

4) Analisis (analysis) 

          Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan suatu 

materi atau objek dalam komponen–komponen, tetapi masih di 

dalam suatu strukur organisasi, dan masih ada kaitannya satu 

sama lain (Budiman & Riyanto, 2013). Kemampuan analisis ini 

dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat 

menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

dan mengelompokkan (Notoatmodjo, 2007).  
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5) Sintesis (synthesis) 

          Sintesis menunjuk pada kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian–bagian di dalam suatu keseluruhan 

suatu yang baru (Budiman & Riyanto, 2013). Sintesis dengan 

kata lain adalah suatu kemampuan untuk menyusun suatu 

formulasi baru dari formulasi–formulasi yang telah ada. 

Misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkaskan, dan 

menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang 

telah ada (Notoatmodjo, 2007). 

6) Evaluasi (evaluation) 

          Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek (Budiman & Riyanto, 2013). Penilaian didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan 

kriteria–kriteria yang telah ada. Misalnya dapat membandingkan 

antara anak yang cukup gizi dengan anak yang kekuarangan gizi, 

dapat menanggapi terjadinya diare disuatu tempat, dapat 

menafsirkan sebab–sebab mengapa ibu–ibu tidak mau ikut KB 

dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007).  
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c. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

          Pengetahuan dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

1) Pendidikan  

          Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (formal 

maupun nonformal) dan berlangsung seumur hidup. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka akan semakin banyak menerima 

informasi dan semakin banyak pula pengetahuan yang akan didapat 

(Budiman & Riyanto, 2013). Semakin tinggi tingkat pendidikan 

dan pengetahuan seseorang juga akan membuat orang tersebut 

semakin mudah menerima informasi tentang objek atau yang 

berkaitan dengan pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). Namun perlu 

ditekankan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan rendah 

tidak berarti berpengetahuan rendah pula, karena pengetahuan tidak 

mutlak diperoleh dari pendidikan formal, namun dapat juga 

diperoleh dari pendidikan nonformal (Budiman & Riyanto, 2013). 

2) Informasi  

          Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada 

pula yang menekankan bahwa informasi adalah sebagai transfer 

pengetahuan. Informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari, yang dapat kita peroleh dari pengamatan maupun data dari 

dunia sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi, pendidikan 
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formal, dan non formal. Informasi dapat mencakup data, teks, 

gambar, suara, dan kode (Budiman & Riyanto, 2013).  

          Kurangnya informasi yang diterima akan membuat 

pengetahuan menjadi kurang. Pengetahuan merupakan respon 

tertutup dari perilaku. Tiga unsur dalam perilaku saling berkaitan, 

yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kurangnya pengetahuan 

membuat perilaku juga akan menjadi kurang (Setiawan & 

Kusumawati, 2014). 

3) Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

          Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat 

mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang 

terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2007). Status ekonomi seseorang 

juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan 

untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi seseorang 

akan mempengaruhi pengetahuan seseorang (Budiman & Riyanto, 

2013). 

4) Lingkungan  

          Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan akan berpengaruh pada proses masuknya pengetahuan 

kepada individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini 

terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon 

sebagai pengetahuan oleh individu (Budiman & Riyanto, 2013). 
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5) Pengalaman  

          Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami 

seseorang sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. 

Pengalaman yang semakin banyak maka akan memberikan lebih 

banyak keahlian dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan 

yang terus diasah dengan variasi kasus dapat menambah 

pengetahuan (Eriawan, et al., 2013). Pengalaman sebagai sumber 

pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang 

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi dimasa lalu 

(Budiman & Riyanto, 2013).  

6) Usia  

          Usia akan mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir 

seseorang, semakin bertambah usia semakin bertambah pula daya 

tangkap dan pola pikir seseorang, dengan begitu pengetahuan yang 

diperolehnya semakin baik (Budiman & Riyanto, 2013). 

Bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan 

pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu 

mengingat atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau 

mengingat suatu pengetahuan akan berkurang (Hanifah, 2010).  
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2. Hipertensi  

a. Definisi Hipertensi 

          Hipertensi merupakan keadaan yang ditandai dengan 

peningkatan tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik 

≥140/90 mm Hg (Tedjasukmana, 2012). Menurut The Eighth Report of 

The Joint National Committee (JNC 8) on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of  High Blood Pressure hipertensi adalah 

suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik ≥140 

mm Hg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg (James et al., 2014). 

          Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di 

pembuluh darah meningkat secara kronis. Didefinisikan sebagai 

penderita hipertensi jika pernah didiagnosis menderita hipertensi atau 

penyakit tekanan darah tinggi oleh tenaga kesehatan atau belum pernah 

didiagnosis menderita hipertensi tetapi saat diwawancara sedang 

minum obat medis untuk hipertensi (minum obat sendiri) 

(RISKESDAS, 2013). 

          Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah diatas normal yang meningkatkan angka 

mordibitas (kesakitan) dan mortalitas (kematian). Tekanan darah 

didasarkan pada dua fase dalam setiap denyut jantung, fase sistolik 

menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung dan fase 

diastolik menunjukkan fase darah kembali ke jantung (Triyanto, 2014). 
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b. Klasifikasi Hipertensi 

          Berikut adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya: 

1) Hipertensi Primer (Hipertensi Esensial)  

          Hipertensi primer atau hipertensi esensial adalah hipertensi 

yang penyebabnya tidak diketahui dan terjadi pada sekitar 90% 

kasus hipertensi. Walaupun begitu, hipertensi primer sering 

dikaitan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang 

bergerak dan pola makan, perubahan pada jantung dan pembuluh 

darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya 

tekanan darah (Sinaga, 2012). 

          Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung dan 

tahanan perifer. Tekanan darah akan meningkat jika curah jantung 

meningkat, tahanan perifer bertambah, atau keduanya. Pada tahap 

awal hipertensi biasanya curah jantung sedikit meningkat dan 

tahanan perifer normal. Pada tahap hipertensi lanjut, curah 

jantung cenderung menurun dan tahanan perifer meningkat. 

Adanya hipertensi juga menyebabkan penebalan dinding arteri 

dan arteriol. Banyaknya faktor yang mempengaruhi dan mungkin 

berbeda antar individu menyebabkan penelitian etiologinya 

semakin sulit (Sinaga, 2012). Genetik dan ras merupakan salah 

satu bagian yang menyebabkan timbulnya hipertensi primer. 

Selain itu terdapat faktor risiko lainnya berupa stres, merokok, 

lingkungan, demografi, dan gaya hidup (Triyanto, 2014). 
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2) Hipertensi Sekunder (Hipertensi Non Esensial)  

        Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang menyertai 

akibat dari penyakit yang sebelumnya diderita. Sekitar 5 % kasus 

hipertensi ini telah diketahui penyebabnya. Penyakit yang memicu 

timbulnya hipertensi sekunder diantaranya penyakit-penyakit pada 

ginjal, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, efek obat-obatan, kelainan 

pembuluh darah, serta pada kehamilan (pre-eklamsia) (Novian, 

2013). Kasus hipertensi sekunder yang terjadi pada sekitar 5-10% 

penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada 

sekitar 1-2%, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau 

pemakaian obat tertentu (misalnya pil KB) (Sinaga, 2012). 

          Hipertensi sekunder pada gagal ginjal akan menyebabkan 

kerusakan pada parenkim ginjal yang akan cenderung 

menimbulkan hipertensi dan hipertensi itu sendiri akan 

mengakibatkan kerusakan ginjal. Penyakit renovaskuler terdiri atas 

penyakit yang menyebabkan gangguan pasokan darah ginjal dan 

secara umum dibagi atas aterosklerosis  dan fibrodisplasia (Sinaga, 

2012). 
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        American Heart Association (2014) menggolongkan hasil 

pengukuran tekanan darah menjadi: 

 

Tabel 1: Kategori Tekanan Darah Berdasarkan American Heart Association 

Kategori tekanan darah Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi stage 1 140-159 90-99 

Hipertensi stage 2 ≥ 160 ≥ 100 

Hipertensi stage 3 (keadaan 

gawat) 

≥ 180 ≥ 110 

Sumber: American Heart Assosiation (2014). 

 

Tabel 2: Klasifikasi Tekanan Darah Pada Orang Dewasa 

Kategori Tekanan Darah 

Sistolik 

Tekanan Darah 

Diastolik 

Normal  < 130 mmHg < 85 mmHg 

Normal Tinggi 130-139 mmHg 85-89 mmHg 

Stadium 1 (Hipertensi Ringan) 140-159 mmHg 90-99 mmHg 

Stadium 2 (Hipertensi Sedang) 160-179 mmHg 100-109 mmHg 

Stadium 3 (Hipertensi Berat) 180-209 mmHg 110-119 mmHg 

Stadium 4 (Hipertensi 

Maligna) 

210 mmHg atau 

lebih 

120 mmHg atau 

lebih 

Sumber: Triyanto, 2014 

 

c. Manifestasi Hipertensi 

        Hipertensi memang dapat dikatakan sebagai pembunuh diam-

diam atau the silent killer. Hipertensi umumnya terjadi tanpa gejala 

(asimptomatis). Sebagian besar orang tidak merasakan apa pun, walau 

tekanan darahnya sudah jauh di atas normal. Hal ini dapat berlangsung 

bertahun-tahun, sampai akhirnya penderita (yang tidak merasa 

menderita) jatuh ke dalam kondisi darurat, dan bahkan terkena 

penyakit jantung, stroke atau rusak ginjalnya (Hartono, 2011). 

        Manifestasi hipertensi hanya muncul pada beberapa penderita, 

bahkan kebanyakan penderita tidak menunjukkan gejala sama sekali. 
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Semakin tingginya tekanan darah hanya dapat terdeteksi saat 

pemeriksaan fisik. Sakit kepala di tengkuk merupakan ciri yang paling 

sering muncul pada penderita hipertesi berat. Gejala lainnya adalah 

pusing, berdebar-debar, dan mudah lelah (Kurniadi & Nurrahmani, 

2014). 

d. Patofisiologi Hipertensi 

        Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh 

darah arteri dan pembuluh darah vena. Jantung memiliki empat ruang, 

yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. 

Selama satu denyut jantung, otot jantung berkontraksi dan keempat 

dinding ruang jantung ini tertekan seperti tangan yang terkepal. Hal ini 

menimbulkan tekanan pada darah dalam ruang jantung. Kerja jantung 

yang sederhana dan hambatan yang dialami jantung tersebut dalam 

sistem sirkulasi yang tertutup inilah yang menciptakan tekanan darah 

(Palmer & Williams, 2007) 

        Mekanisme regulasi tekanan darah belum diketahui secara 

sempurna, pada saat ini diketahui ada tiga sistem yang sangat berperan 

dalam homeostasis tekanan darah. Ketiga sistem tersebut adalah sistem 

saraf simpatis, sistem RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosterone  System), 

dan keseimbangan natrium  pada cairan tubuh (Tedjakusukmana, 

2012).  

        Angiotensinogen adalah suatu protein yang diproduksi oleh hati, 

sedangkan renin adalah enzim yang dihasilkan oleh ginjal. Renin 
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adalah bagian dari pengontrol tekanan darah. Renin akan bekerja pada 

angiotensinogen dan akan mengubahnya menjadi angiotensin I. 

Angiotensinogen I merupakan zat yang tidak secara langsung memberi 

efek terhadap tekanan darah. Kecuali diaktifkan oleh angiotensin-

converting enzyme (ACE) yang dihasilkan oleh sel endotel yang 

melapisi pembuluh darah menjadi angiotensin II yang bersifat 

vasokonstriktor (Palmer & Williams, 2007). 

        Angiotensin adalah vasokonstriktor kuat yang dapat merangsang 

sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini dapat 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, 

menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Vasokonstrikstor 

menyebabkan menurunnya aliran darah ke ginjal, sehingga 

menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pengeluaran 

angiotensin I, yang kemudian diubah menjadi angiotensin II (Smeltzer 

& Bare, 2002). 

        Angiotensin I diaktifkan menjadi angiotensin II oleh ACE, 

angiotensin II akan meningkatkan tekanan darah dengan dua cara. Cara 

pertama adalah bekerja langsung pada pembuluh darah, membuat 

pembuluh darah berkontraksi dan menyempit, dengan begitu aliran 

darah menjadi tidak lancar dan menyebabkan tekanan darah 

meningkat. Cara kedua adalah dengan merangsang kelenjar adrenal 

yang terletak diatas ginjal untuk menghasilkan hormon adosteron. 

Aldosteron berfungsi untuk membuat ginjal menahan natrium (garam), 
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sehingga air akan tertarik masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan 

tekanan darah meningkat (Palmer & Williams, 2007). 

        Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap vasokonstriktor. 

Sistem saraf simpatis akan merangsang pembuluh darah dan kelenjar 

adrenal sebagai respon rangsang emosi sehingga mengakibatkan 

bertambahnya aktivitas vasokonstriktor. Sekresi epinefrin oleh medula 

adrenal, kortisol dan steroid lainnya oleh korteks adrenal memperkuat 

respons vasokonstriksi pembuluh darah (Smeltzer & Bare, 2002).  

e. Faktor Risiko Hipertensi 

        Faktor risiko hipertensi dapat dibedakan menjadi faktor yang 

dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat 

dikontrol adalah riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin. Faktor 

risiko yang dapat dikontrol adalah stres, obesitas, nutrisi, merokok, dan 

kurang olahraga (Kurniadi & Nurrahmi, 2014). 

1) Faktor yang Tidak dapat Dikontrol 

a) Riwayat Keluarga 

        Kasus hipertensi sebanyak 70-80% pada hipertensi 

esensial didapatkan riwayat hipertensi dalam keluarganya. 

Riwayat hipertensi selain didapat dari orang tua, juga banyak 

dijumpai pada penderita kembar monozigot (satu telur) apabila 

salah satunya menderita hipertensi. Dugaan ini mendukung 

bahwa faktor genetik sebagai salah satu faktor risiko terjadinya 
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hipertensi. Jika salah satu dari orang tua kita memiliki 

hipertensi, maka kita mempunyai kemungkinan 25% terkena 

hipertensi (Triyanto, 2014). 

        Prevalensi hipertensi pada individu normotensi yang 

memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan individu normotensi yang tidak memiliki 

riwayat keluarga hipertensi. Individu normotensi yang 

memiliki riwayat keluarga hiperensi memiliki reaktivitas yang 

lebih tinggi terhadap stres mental maupun fisik. Hal ini 

berkaitan dengan timbulnya hipertensi dikemudian hari 

(Kurniadi & Nurrahmi, 2014). 

b) Jenis kelamin 

        Tingkat kejadian hipertensi pada masa muda dan paruh 

baya lebih banyak terjadi pada laki-laki. Sedangkan setelah 

usia 55 tahun, angka kejadian hipertensi lebih banyak pada 

wanita, berkaitan dengan terjadinya monopause (Triyanto, 

2014). Faktor risiko terjadinya hipertensi yang lebih banyak 

pada perempuan adalah karena kegemukan yang cenderung 

dialami perempuan saat mereka menua, dan ketidak pedulian 

mereka pada diri mereka sendiri karena lebih mementingkan 

urusan keluarga (Kurniadi & Nurrahmani, 2014). 

        Penjelasan lain menyatakan bahwa wanita dipengaruhi 

oleh beberapa hormon termasuk hormon estrogen yang 
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melindungi wanita dari hipertensi dan komplikasinya termasuk 

penebalan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. 

Perubahan hormonal pada wanita menopause menyebabkan 

kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih reaktif 

terhadap konsumsi garam, sehingga mengakibatkan 

peningkatan tekanan darah (Kurniasari, 2012). 

c) Usia  

        Hipertensi erat kaitannya dengan usia, semakin 

bertambahnya usia seseorang semakin besar pula risiko 

terserang hipertensi. Bertambahnya usia menyebabkan risiko 

terkena hipertensi lebih besar, sehingga prevalensi hipertensi 

dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40%. 

Hipertensi dapat terjadi pada segala usia, namun paling sering 

dijumpai pada orang yang berusia 35 tahun atau lebih. Hal ini 

disebabkan oleh perubahan alami pada jantung, pembuluh 

darah dan hormon (Sugiharto, 2007). 

        Hipertensi yang lebih banyak terjadi pada lansia 

disebabkan karena tekanan arterial yang meningkat sesuai 

dengan bertambahnya usia, serta adanya proses degeneratif 

(Anggara & Prayitno, 2013). Kondisi kardiovaskuler akan 

mengalami penurunan pada usia lanjut. Hal ini disebabkan 

elastisitas dinding pembuluh darah semakin menurun dengan 
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bertambahnya usia, dengan demikian semakin bertambahnya 

usia maka tekanan arterial semakin tinggi (Santoso, 2013). 

2) Faktor yang Dapat Dikontrol 

a) Kurang Aktivitas Fisik 

        Sebanyak 41% penduduk di seluruh dunia masuk dalam 

kategori tidak aktif secara fisik dengan kriteria melakukan 

aktivitas fisik kurang dari 2,5 jam per minggu. Angka ini 

didapatkan dari menghitung empat domain utama, yaitu saat 

bekerja, transportasi, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan 

diwaktu luang (Ethical Digest, 2005). 

        Aktivitas fisik atau olahraga sangat mempengaruhi 

terjadinya hipertensi. Orang yang kurang aktivitas akan 

cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung lebih tingi 

sehingga otot jantung akan harus bekerja lebih keras pada tiap 

kontraksi. Semakin keras dan semakin sering otot jantung 

memompa maka makin besar tekanan yang dibebankan pada 

arteri (Andria, 2013). 

        Semakin besar tekanan yang diberikan pada arteri akan 

meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan kenaikkan 

tekanan darah. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat 

meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang merupakan 

salah satu risiko hipertensi. Olahraga banyak digunakan 

sebagai manajemen hipertensi, karena olahraga yang dilakukan 
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secara teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan 

menurunkan tekanan darah (Kartikasari, 2012). 

b) Obesitas  

        Obesitas akan meningkatkan risiko hipertensi sebesar 3,4 

kali. Peningkatan risiko terjadinya hipertensi karena obesitas 

dikarenakan semakin besar masa tubuh maka semakin banyak 

darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan 

kejaringan tubuh. Volume darah yang beredar melalui 

pembuluh darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan 

lebih besar pada dinding arteri (Syahrini, 2012).  

        Penelitian  Kartikasari (2012) menyatakan bahwa 

kelebihan berat badan akan meningkatkan frekuensi denyut 

jantung dan kadar insulin dalam darah. Peningkatan kadar 

insulin menyebabkan tubuh menahan natrium dan air yang 

akan menimbulkan peningkatan volume cairan dan akan 

meningkatkan tekanan darah. 

c) Merokok  

        Seseorang disebut memiliki kebiasaan merokok apabila ia 

melakukan aktivitas merokok setiap hari dengan jumlah satu 

batang atau lebih, sekurang-kurangnya selama satu tahun. 

Risiko merokok berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap 

per hari, bukan pada lamanya merokok. Merokok 

meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme pelepasan 
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epinefrin dari ujung-ujung saraf adrenergik yang dipacu oleh 

nikotin (Kurniadi & Nurrahmi, 2014). 

        Nikotin yang terserap oleh pembuluh darah kecil dalam 

paru-paru, akan diedarkan hingga ke otak. Setelah masuk ke 

otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal 

untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang akan 

menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk 

bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi. 

Selain nikotin, tembakau dalam rokok juga memiliki efek 

menyempitan pembuluh darah dan merusak dinding pembuluh 

darah (Kartikasari, 2012). 

        Zat berbahaya lain yang terkandung dalam rokok adalah 

gas CO, baik perokok aktif maupun pasif akan menghisap gas 

CO (karbon monoksida). Hb (hemoglobin) akan lebih kuat 

mengikat CO bila dibandingkan dengan kekuatan Hb mengikat 

O2 (oksigen). Sel tubuh yang kekurangan oksigen akan 

membuat pembuluh darah menyempit sebagai kompensasi 

untuk mencukupi kebutuhan oksigen, dan sebagai akibat 

menyempitnya pembuluh darah akan membuat tekanan darah 

menjadi meningkat. Zat-zat dalam rokok yang mempunyai efek 

sebagai vasokonstriktor akan menyebabkan terjadinya 

vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer dan pembuluh 

darah di ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan 
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tekanan darah. Merokok setiap hari akan meningkatkan tekanan 

sistolik 10-25 mmHg. (Narayana & Sudhana, 2013). 

d) Natrium 

        Terlalu banyak mengkonsumsi natrium dapat 

meningkatkan tekanan darah. Panduan terkini dari British 

Hypertension Society menganjurkan asupan natrium dibatasi 

sampai <24 gram per hari. Jumlah itu setara dengan 6 gram 

garam, yaitu sekitar 1 sendok teh per hari. Mengurangi asupan 

garam 2,4 gram natrium atau 6 gram garam dapat menurunkan 

tekanan darah sistolik 2-8 mmHg (Triyanto, 2014). 

        Garam dapur mengandung 40% natrium dan 60% klorida. 

Natrium diabsorpsi secara aktif, kemudian dibawa oleh aliran 

darah ke ginjal untuk disaring dan dikembalikan ke aliran darah 

dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium 

dalam darah. Jika terjadi kelebihan natrium akan dikeluarkan 

melalui urin, pengeluaran urin ini diatur oleh hormon 

aldosteron yang dikeluarkan kelenjar adrenal. Mengkonsumsi 

garam berlebih atau makan-makanan yang diasinkan dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan darah, karena garam 

memiliki sifat menahan cairan (Kartikasari, 2012). 

        Konsumsi garam berlebihan dalam waktu yang pendek 

dapat meningkatkan tekanan dan tahanan darah perifer. Selain 

itu, pengaruh asupan natrium berlebih akan membuat 
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meningkatnya volume plasma, curah jantung, dan tekanan 

darah tanpa diikuti peningkatan ekskresi garam (Kurniadi & 

Nurrahmani, 2014). 

e) Stres  

        Stres adalah yang kita rasakan saat tuntutan emosi, fisik 

atau lingkungan tidak mudah diatasi atau melebihi daya dan 

kemampuan kita untuk mengatasinya dengan efektif 

(Sugiharto, 2007).  Stres atau ketegangan jiwa (rasa tertekan, 

murung, rasa marah, dendam, rasa takut, dan rasa bersalah) 

dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon 

adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat, serta 

lebih kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat (Dalyoko, 

2010).  

        Hubungan terjadinya hipertensi dengan stres, diduga 

melalui aktivasi saraf simpatis. Peningkatan aktivitas saraf 

simpatis dapat meningkatkan tekanan darah secara tidak 

menentu. Stres yang terjadi secara terus-menerus dapat 

mengakibatkan tekanan darah tinggi dan menetap. Saat terjadi 

stres, tekanan arteri seringkali mengalami peningkatan sampai 

dua kali keadaan normal dalam waktu beberapa detik. 

Contohnya adalah prevalensi hipertensi di perkotaan yang lebih 

tinggi dari pada di pedesaan, sebagai dampak dari  di perkotaan 



32 
 

 
 

yang  memiliki tingkat stres yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan di pedesaan (Triyanto, 2014).  

f. Komplikasi Hipertensi 

1) Stroke  

        Hipertensi dapat meningkatkan risiko stroke 2-4 kali lipat. 

Setiap kenaikan tekanan diastolik 7,5 mmHg maka risiko stroke 

meningkat dua kali lipat. Hipertensi yang dapat dikendalikan 

dengan baik, akan menurunkan risiko stroke sebanyak 28-38% 

(Kurniadi & Nurrahmani, 2014).  

        Peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah akan 

mempercepat terjadinya plak pada lapisan endotel pembuluh darah, 

pembuluh darah akan rusak sehingga mudah terjadinya ruptur atau 

pecah dan kemudian akan terbentuk trombus. Trombus dapat 

menyumbat pembuluh darah secara lokal maupun pecah menjadi 

emboli dan kemudian ikut aliran darah ke dalam sistem 

serebrovaskuler. Plak atau emboli tersebut akan terbawa arus dan 

menumpuk pada arteri yang lebih sempit, seperti arteri pada otak. 

Akibatnya, suatu ketika tekanan darah yang meningi akan 

membuat pecahnya pembuluh darah yang tersumbat tersebut 

(Kurniadi & Nurrahmani, 2014).  

        Pecahnya pembuluh darah akan menyebabkan perdarahan 

intraserebral, intraventrikular, dan subaraknoidal, sehingga 

terjadilah stroke hemoragik. Saat terjadi kekurangan pasokan darah 
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di otak, sel akan menjadi rusak dan mati. Semakin luas kerusakan 

akan semakin memperparah stroke (Kurniadi & Nurrahmani, 

2014). Tanda gejala stroke diantaranya adalah salah satu bagian 

tubuh terasa lemah dan sulit digerakkan, sakit kepala secara tiba-

tiba, dan tidak sadarkan diri secara mendadak (Triyanto, 2014). 

2) Gagal Ginjal 

        Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi 

organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi 

mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan dan 

pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan 

zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium didalam darah atau 

produksi urine. Bila salah satu faktor pendukung kerja ginjal, 

seperti aliran darah ke ginjal, jaringan ginjal atau saluran 

pembuangan ginjal terganggu atau rusak maka fungsi ginjal akan 

terganggu atau berhenti secara total (gagal ginjal tahap akhir). 

Peningkatan tekanan darah hingga melebihi ambang batas normal 

(hipertensi) dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan bisa 

merupakan salah satu gejala munculnya penyakit ginjal (Asriani, et 

al., 2014). 

        Gagal ginjal terjadi karena kerusakan secara progresif akibat 

tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, glomerolus. Dimulai 

dengan rusaknya glomerolus, darah akan mengalir ke unit-unit 

fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat berlanjut 
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menjadi hipoksia dan kematian. Rusaknya membran glomerolus, 

protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid 

plasma akan berkurang dan menyebabkan edema (Triyanto, 2014).  

3) Gagal Jantung 

        Gagal jantung adalah keadaan dimana jantung tidak dapat 

memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien. Keadaan ini 

apabila semakin memburuk, maka akan menimbulkan tekanan 

balik dalam sistem sirkulasi yang menyebabkan kebocoran cairan 

dari kapiler terkecil (Palmer & Williams, 2007). Kegagalan jantung 

dalam memompa darah kembali ke jantung dengan cepat 

mengakibatkan edema, karena cairan terkumpul di paru-paru, kaki, 

dan jaringan yang lain. Tekanan yang tinggi juga menyebabkan 

peningkatan tekanan kapiler dan mendorong cairan masuk ke ruang 

intertisium (Triyanto, 2014). 

3. Manajemen Hipertensi 

a. Manajemen Non Farmakologis  

1) Aktivitas Fisik 

        Aktivitas fisik yang teratur dapat membuat pelebaran 

pembuluh darah sehingga tekanan darah yang tinggi akan menurun 

(Purwaka, 2011). Studi epidemiologi membuktikan bahwa 

olahraga secara teratur memiliki efek antihipertensi dengan 

menurunkan tekanan darah sekitar 6-15 mmHg pada penderita 

hipertensi (Kartikasari, 2012). 
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        Aktivitas fisik dapat menjaga dan memperbaiki fungsi 

pembuluh darah. Darah yang mengalir membentuk gelombang 

transversal, sehingga bersingungan dengan dinding pembuluh 

darah. Terdapat banyak reseptor di dalam pembuluh darah, salah 

satu reseptor, jika dirangsang akan membuat endotel mengeluarkan 

nitric oxide yang berperan melebarkan pembuluh darah, sehingga 

pembuluh darah melebar dan tidak kaku (Kusmana, 2015).  

          Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur dapat 

meningkatkan sistem tubuh selama tingginya berolahraga, tekanan 

darah pasti naik selama olahraga. Pada umumnya, tekanan darah 

sistolik naik 8-12 mmHg untuk setiap ekuvalen metabolik (MET 

lebih tinggi) diatas saat istirahat. Satu MET adalah jumlah oksigen 

yang dipergunakan atau dikonsumsi saat beristirahat. Aliran darah 

lebih banyak  dibutuhkan selama berolahraga, tubuh akan secara 

otomatis menurunkan tingkat ketahanan terhadap aliran darah di 

dalam pembuluh darah selama melakukan olahraga untuk 

memenuhi kebutuhan ini (Divine, 2009 dalam Ismanto, 2013).  

        Darah secara efisien terkirim ke otot-otot pada saat melakukan 

olahraga, tahanan dalam pembuluh akan diturunkan. Intensitas 

olahraga yang meningkat, membuat pembuluh nadi melebar dan 

memungkinkan lebih banyak aliran yang tidak terhalang ke otot-

otot aktif. Proses ini dicapai dengan kontraksi tidak sadar otot 

polos dalam pembuluh darah. Peningkatan kontraksi otot polos 
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mengakibatkan penurunan aliran darah melalui kontraksi. Jumlah 

total ketahanan atau resistensi  perifer total (total peripheral 

resistence/TPR) kealiran darah biasanya turun selama melakukan 

olahraga (Divine, 2009 dalam Ismanto, 2013). 

        Aktivitas fisik yang cukup dan teratur juga akan membuat 

jantung lebih kuat. Jantung yang kuat dapat memompa darah lebih 

banyak dengan usaha minimal, sehingga gaya yang bekerja pada 

dinding arteri akan berkurang. Hal tersebut berperan pada 

penurunan Total Peripher Resistance yang bermanfaat dalam 

menurunkan tekanan darah (Kartikasari, 2012).  

        Aktivitas fisik untuk menurunkan tekanan darah sebaiknya 

dilakukan secara teratur dan bersifat aerobik. Olahraga aerobik 

dapat dilakukan ditengah-tengah rutinitas kita setiap harinya, 

seperti bersepeda, berenang, berlari, dan berjalan cepat. Aktivitas 

fisik atau olahraga setidaknya dilakukan 30 menit setiap harinya 

(Palmer & Williams, 2007). Contoh aktivitas fisik yang dapat 

menjaga kestabilan tekanan darah adalah membersihkan rumah 

selama 10 menit dilakukan dua kali dalam sehari, berjalan kaki 

selama 10 menit, 10 menit bersepeda, dan lain-lain (Triyanto, 

2014). 

        Melakukan olahraga seperti senam aerobik dan jalan cepat 

selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu akan membuat 

sistem kardiovaskuler berfungsi maksimal dan tetap terpelihara 
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(Triyanto, 2014). Olahraga secara teratur juga dapat memberi 

banyak manfaat, seperti menurunkan jumlah dan dosis obat anti 

hipertensi, menjaga kenaikan tekanan darah seiring pertambahan 

usia, dan juga mempertahankan berat badan ideal, yang merupakan 

salah satu cara penting untuk mengontrol tekanan darah 

(Kartikasari, 2012). Manfaat lainnya adalah mengurangi asupan 

garam ke dalam tubuh (tubuh yang berkeringat akan mengeluarkan 

garam lewat kulit) (Triyanto, 2014). Olahraga isometrik adalah 

olahraga yang harus dihindari oleh penderita hipertensi karena 

justru dapat menaikkan tekanan darah, contohnya adalah angkat 

beban (Kartikasari, 2012). 

          Bagi penderita hipertensi, faktor tekanan darah memegang 

peranan penting dalam menentukan boleh tidaknya berolahraga, 

takaran dan jenis olahraga yang akan dilakukan. Oleh karena itu 

beberapa hal yang dapat dijadikan acuan yang harus dipenuhi 

sebelum memutuskan untuk berolahraga diantaranya adalah : 

a) Bagi penderita hipertensi hendaknya mengetahui terlebih 

dahulu tekanan darahnya, baik tekanann sistolik maupun 

diastolik sebelum berolahraga. Tekanan darah tidak boleh lebih 

dari 160/100 mmHg. Artinya seseorang yang menderita 

hipertensi jika ingin berolahraga harus mengontrol tekanan 

darahnya, jika memungkinkan hingga taraf relatif normal yaitu 
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tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan diastolik 90 

mmHg. 

b) Sebelum melakukan latihan sebaiknya telah dilakukan uji latih 

jantung dengan beban (treadmill/ergometer) agar dapat dinilai 

reaksi tekanan darah serta perubahan aktivitas listrik jantung 

(EKG), dan menilai tingkat kapasitas fisik. Berdasarkan hasil 

uji latih ini dapat ditentukan frekuensi latihan dapat diberikan 

secara akurat. 

c) Pada saat uji latih sebaiknya obat yang sedang diminum tetap 

dilanjutkan sehingga dapat diketahui efektifitas obat terhadap 

kenaikan beban.  

d) Latihan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan daya 

tahan (endurance) dan tidak boleh menambah peningkatan 

tekanan darah sehingga bentuk latihan yang paling tepat adalah 

jalan kaki, bersepeda, senam dan berenang (olahraga aerobik). 

e) Olahraga yang bersifat kompetisi tidak diperbolehkan. 

Olahraga yang bersifat kompetisi dikhawatirkan akan memacu 

emosi sehingga akan mempercepat peningkatan tekanan darah. 

Dengan demikian meskipun bentuk olahraganya bertujuan 

meningkatkan daya tahan (bulu tangkis, tenis, dan sepak bola) 

tetapi bila dilakukan dalam rangka pertandingan maka 

sebaiknya dihindari. 
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f) Olahraga yang bertujuan meningkatkan  besar otot, seperti 

angkat berat dan sejenisnya tidak diperkenankan. Olahraga ini 

akan menyebabkan peningkatan tekanan darah secara 

mendadak dan melonjak. 

g) Secara teratur memeriksa tekanan darah sebelum dan sesudah 

latihan. Olahraga pada penderita tidak hanya ditentukan oleh 

denyut jantung tetapi juga berdasarkan reaksi tekanan 

darahnya. 

h) Jika hasil latihan menunjukan penurunan tekanan darah, maka 

dosis obat yang sedang digunakan sebaiknya dilakukan 

penyesuaian. Untuk itu tanyakan pada dokter ahli yang 

menangani hal tersebut (Ekawati, (2010) dan Purwaka, (2011). 

2) Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

          Dietary approaches to stop hypertension (DASH) 

merupakan pola diet yang dianjurkan dalam Seventh Report of The 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) bagi semua pasien 

hipertensi. Pola diet mengikuti pola DASH ini meliputi tinggi 

buah-buahan dan sayuran segar, produk susu rendah lemak, rendah 

asupan lemak dan rendah lemak jenuh, kolesterol, serealia utuh 

(whole grain), ikan, unggas, dan kacang-kacangan; mengurangi 

daging merah, gula, serta minuman manis. Pola diet sesuai DASH 
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ini kaya akan potasium, magnesium, kalsium, serat, dan sedikit 

tinggi protein (Kumala, 2014). 

          Rencana makan pada diet DASH tidak memerlukan jenis 

makanan khusus. Jumlah porsi makanan tergantung pada jumlah 

kalori yang diperbolehkan atau dibutuhkan setiap harinya 

bergantung pada usia, dan jenis kelamin, dan juga disesuaikan 

dengan kegiatan maupun aktivitas fisik dari penderita hipertensi itu 

sendiri. Semakin banyak kalori yang masuk, seharusnya diimbangi 

pula dengan semakin banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan 

untuk membakar kalori yang masuk, dengan begitu penderita 

hipertensi juga dapat menjaga berat badan idealnya. Menjaga 

asupan kalori juga harus diperhatikan saat akan mengkonsumsi 

makanan olahan, pastikan untuk melihat tabel makanan, apa saja 

kandungannya, jumlah kalori total, lemak, gula, dan natrium atau 

sodiumnya (National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH), 

2015). 

          Kebutuhan kalori sama seperti keseimbangan energi, 

semakin banyak kalori yang dikonsumsi sebaiknya lebih banyak 

pula aktivitas fisik yang dilakukan untuk membakar kalori yang 

sudah dikonsumsi. Level dari aktivitas fisik antara lain sedentary, 

moderately active, dan active. Sedentary adalah level dimana 

aktivitas fisik yang dilakukan hanyalah aktivitas rutin setiap 

harinya. Mederarely active adalah level dimana aktivitas fisik rata-
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rata berjalan sekitar 1,5 sampai 4,5 kilometer ditambah dengan 

aktivitas fisik rutin, sedangkan active adalah jika melakukan 

aktivitas fisik rata-rata berjalan lebih dari 4,5 kilometer ditambah 

dengan aktivitas rutin (NIH, 2015). 

          Makanan yang dianjurkan dalam diet DASH adalah 

makanan yang segar, atau makanan yang diolah tanpa garam 

natrium, vetsin dan kaldu bubuk. Rasa tawar pada makanan dapat 

diperbaiki dengan menambah bawang merah, bawang putih,  jahe, 

dan bumbu lain yang tidak mengandung garam. Penggunaan 

manisan atau gula juga harus kurang dari 5 sendok makan per 

minggu Sedangkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi adalah 

makanan yang sudah dimasak dan diawetkan menggunakan garam 

(Adibah, 2014). 

          Batasan mengkonsumsi garam adalah 2,4 gram per hari atau 

setara dengan satu sendok teh per hari. Ada beberapa cara untuk 

mengurangi asupan garam per hari, yaitu dengan tidak menambah 

garam meja pada makanan, tidak menambahkan garam saat 

memasak, untuk menambah rasa masakan gunakan selain garam, 

perhatikan kandungan garam yang ada pada makanan olahan, dan 

hindari makanan yang memiliki kadar natrium tinggi seperti 

keripik, daging olahan, dan keju (Palmer & Williams, 2007). 

          Selain diet rendah garam penderita hipertensi juga perlu 

melakukan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol. Lemak dapat 
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meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis yang berkaitan 

dengan kenaikan tekanan darah (Kartikasari, 2012). Contoh 

makanan yang mengandung lemak jenuh  adalah minyak yang 

berasal dari hewan : lemak sapi, babi, kambing, susu penuh (full 

cream), keju, dan mentega (Kementerian Kesehatan RI, 2011).   

        Tubuh memperoleh kolestrol dari makanan sehari-hari dan 

dari hasil sintesis dalam hati. Kolestrol dapat berbahaya apabila 

dikonsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh 

(Kartikasari, 2012). Contoh makanan dengan kadar kolesterol 

sangat tinggi melebihi kebutuhan kolesterol harian sejumlah 200 

mg adalah jeroan sapi (380 mg), jeroan kambing (620 mg), cumi-

cumi (1170 mg), kuning telur ayam (2000), otak sapi (2300), dan 

telur burung puyuh (3640 mg) (Kurniadi & Nurrahmani, 2014). 

          Cara pengolahan makanan juga perlu diperhatikan dalam 

melakukan diet, cara masak atau pengolahan makanan juga dapat 

mengurangi kandungan gizi makanan. Memaparkan bahan 

makanan pada panas yang tinggi, cahaya, dan atau oksigen akan 

menyebabkan banyak zat gizi yang hilang pada makanan. Proses 

pemasakan yang dilakukan di rumah tangga dengan menggoreng 

termasuk paling sering dilakukan. Suhu menggoreng biasanya 

mencapai 160° C, oleh karena itu sebagian zat gizi diperkirakan 

akan rusak, diantaranya vitamin dan protein, selain itu akan terjadi 
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penurunan mineral berkisar antara 5-40%, terutama kalsium, 

yodium, seng, selenium dan zat besi (Sundari et al., 2015). 

          Makanan yang diolah dengan digoreng akan mengurangi 

atau bahkan menghilangkan gizi dalam makanan tersebut. 

Menggoreng makanan dapat membentuk asam lemak trans yang 

dapat menyumbat dan merusak pembuluh darah dan meningkatkan 

kadar kolesterol low density lipoprotein (LDL) atau yang lebih 

dikenal sebagai kolesterol jahat. Asupan asam lemak jenuh yang 

tinggi dapat menekan aktivitas reseptor LDL sehingga 

meningkatkan kadar kolesterol LDL plasma (Kurniadi & 

Nurrahmani, 2014).  

        Kandungan asam lemak bebas pada minyak goreng akan 

mengalami peningkatan jumlah rata-rata setelah digunakan 

sebanyak lima kali penggorengan. Asam lemak yang dikonsumsi 

dalam jangka panjang dan dalam jumlah besar dapat merusak 

kesehatan karena viskositasnya yang padat sehingga bersifat 

lengket pada pembuluh darah, sehinga dapat menyebabkan 

beberapa penyakit seperti arteriosklerosis dan hipertensi (Alfiani, 

et al., 2014). 

          Proses penggorengan bahan pangan menurunkan kadar 

protein lebih tinggi dibanding perebusan karena suhu yang 

digunakan sangat tinggi kurang lebih 160
o 

C dan protein akan 

rusak dengan panas yang sangat tinggi. Proses pengolahan 
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makanan secara direbus dapat menurunkan kadar lemak dalam 

makanan, karena lemak akan mencair bahkan menguap  saat proses 

perebusan. Sedangkan proses menggoreng menyebabkan 

kandungan lemak bahan pangan mengalami kenaikan disebabkan 

oleh adanya minyak goreng yang terserap pada bahan pangan 

tersebut yang mengakibatkan kadar lemak bertambah. Perlu 

ditambahkan bahwa tinggi atau rendahnya penurunan kandungan 

gizi suatu bahan pangan pangan akibat pemasakan tergantung dari 

jenis bahan pangan, suhu yang digunakan (Sundari et al., 2015). 

          Penelitian yang dilakukan Kumala, (2014) penderita 

hipertensi dengan tekanan darah sistolik paling tinggi 160 mmHg 

dan tekanan diastolik 80-95 mmHg. Hasil penelitian tersebut, pada 

responden yang menjalankan pola asupan makanan sesuai DASH 

selama 2 minggu menunjukkan terdapat penurunan tekanan darah 

sistolik sebesar 5,5 mmHg dan tekanan diastolik sebesar 3,0 

mmHg. Pada penelitian tersebut didapatkan penurunan tekanan 

darah paling besar pada populasi yang menjalankan pola diet 

DASH dibandingkan dengan subjek yang menjalankan diet biasa 

yang dikonsumsi masyarakat Amerika dan diet biasa yang 

ditambah dengan sayuran dan buah. 

3) Mengurangi stres 

        Manajemen stres adalah pengelolaan stres sebagai sebuah 

sistem yang bertujuan untuk mengurangi stres dan memfasilitasi 
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seseorang untuk mengatasi suatu tekanan. Terdapat tiga metode 

pengelolaan stres pada penelitian tersebut, yaitu melakukan 

tindakan untuk mengolah stres, mengatur emosi dan penerimaan 

terhadap stresor (Pathfinder, 2008 dalam Herdianti 2013)         

        Varvogli & Darviri (2011) melakukan penelitian tentang 

keefektifan metode manajemen stres. Penelitian tersebut 

menunjukkan metode efektif yang dapat digunakan untuk 

memanajemen stres. Metode tersebut adalah relaksasi, pemanduan 

konsep diri, pernafasan diafragma, meditasi, pengolahan perilaku 

kognitif dan berfikir positif atau konsentrasi. Metode-metode 

tersebut mempunyai tujuan untuk mengurangi stres dan 

kecemasan, membuat badan relaks dan mengontrol pernapasan, 

tekanan darah, denyut mekanisme respon stres dan meningkatkan 

kesehatan serta kekuatan.jantung, dan suhu tubuh, serta untuk 

menyeimbangkan. 

        Cara lain untuk menghilangkan stres yaitu perubahan pola 

hidup dengan membuat perubahan dalam kehidupan rutin sehari-

hari dapat meringankan beban stres. Perubahan-perubahan itu ialah 

merencanakan semua kegiatan dengan baik, sederhanakan jadwal 

menjadi lebih santai, berolahraga, tidur yang cukup, sediakan 

waktu untuk keluar dari kegiatan rutin dan berserah diri pada Yang 

Maha Kuasa (Sugiharto, 2007). 
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b. Manajemen Farmakologis  

1) Antagonis Angiotensin (ACE Inhibitor) 

        Obat golongan ini berguna untuk menghambat enzim 

pengubah angiotensin (ACE), yang kemudian akan menghambat 

pembentukan angiotensin II (vasokonstriktor) dan menghambat 

pelepasan aldosteron. Aldosteron akan menyebabkan retensi 

natrium, jika aldosteron dihambat maka natrium diekskresikan 

bersama-sama dengan air. Contohnya adalah kaptopril, enalapril, 

dan lisinopril yang dipakai pada klien dengan kadar renin serum 

tinggi (Muttaqin, 2009). Penghambatan pembentukan angiotensin 

II yang merupakan vasokonstriktor akan menyebabkan penurunan 

tekanan darah dengan cara melebarkan pembuluh darah (Triyanto, 

2014). 

2) Penghambat Neuron Adrenergik 

        Penghambat neuron adrenergik bekerja dengan cara 

menghambat norepinefrin dari ujung saraf simpatis, jika 

pengeluaran norepinefrin berkurang akan menyebabkan curah 

jantung dan tahanan vaskular perifer menurun. Contoh obat ini 

adalah reserpin dan guanetidin yang digunakan untuk 

mengendalikan hipertensi berat. Namun obat ini memiliki efek 

samping hipotensi ortostatik, maka pasien harus dinasehati untuk 

bangkit dari posisi duduk maupun berbaring secara perlaha dan 

juga retensi natrium dan air (Muttaqin, 2009). 
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3) Penghambat Adrenergik Alfa 

        Salah satu neurotransmiter sistem saraf simpatis adalah 

noradrenalin. Noradrenalin berikatan dengan reseptor spesifik yang 

ditemukan di otot jantung dan otot yang melapisi pembuluh darah. 

Cara bekerja obat ini adalah menghalangi ikatan noradrenalin 

dengan alfa-adrenoreseptor yang ada pada otot pembuluh darah 

(Palmer & Williams, 2007). Golongan obat ini berfungsi untuk 

memblok reseptor adrenergik alfa 1, yang akan membuat 

pembuluh darah vasodilatasi sehingga akan terjadi penurunan 

tekanan darah (Muttaqin, 2009). 

        Selain penghambat adrenergik alfa, ada juga penghambat 

adrenergik beta yang paling sering digunakan. Beta-blocker efektif 

diberikan kepada penderita usia muda, penderita yang pernah 

mengalami serangan jantung, penderita dengan denyut nadi cepat, 

angina pektoris (nyeri dada), dan sakit kepala migraine (Triyanto, 

2014). 

4) Diuretik  

        Diuretik berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan 

merangsang nefron ginjal agar mengeluarkan kelebihan garam 

dalam darah melalui urin. Proses ini akan mengurangi volume 

cairan dalam sirkulasi dan kemudian menurunkan tekanan darah 

(Palmer & Williams, 2007). Diuretik juga memiliki fungsi untuk 

melebarkan pembuluh darah (Triyanto, 2014). 
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        Beberapa penderita hipertensi, diuretik saja sudah cukup 

untuk menurunkan tekanan darah, namun ada yang membutuhkan 

lebih dari diuretik untuk menurunkan tekanan darah kembali ke 

normal. Diuretik memiliki efek samping berupa menurunkan 

potasium yang ada dalam tubuh, meningkatkan level gula darah, 

dan bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan gout dan 

impotensi (American Heart Association, 2014). 

4. Perilaku  

a. Definisi Perilaku 

          Perilaku adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan 

respon terhadap stimulus yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung oleh orang lain. Jika dilihat dari cara merespon stimulus 

tersebut, perilaku dapat dibedakan menjadi perilaku tertutup dan 

terbuka. Perilaku tertutup adalah perilaku yang belum dapat diamati 

secara jelas karena perilaku yang masih terselubung dan berbatas pada 

perhatian, persepsi, dan pengetahuan. Perilaku terbuka adalah perilaku 

yang sudah dapat diamati secara langsung karena sudah merupakan 

aksi nyata atau tindakan (Notoatmodjo, 2007). 

          Perilaku kesehatan dapat diartikan sebagai setiap aktivitas 

individu yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan 

kondisi kesehatan dengan memperhatikan status kesehatan (Sarafino, 

2006). Pengertian lain mengenai perilaku kesehatan adalah suatu 

respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan 
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sehat-sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan 

seperti pelayanan kesehatan, makanan, minuman dan lingkungan 

(Notoatmojo, 2007).          

b. Klasifikasi Perilaku Kesehatan 

          Perilaku kesehatan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, 

yaitu: 

1) Perilaku pemeliharaan kesehatan 

          Perilaku pemeliharaan kesehatan adalah suatu perilaku atau 

usaha seseorang untuk menjaga atau memelihara kesehatannya 

agar tidak sakit atau usaha penyembuhan bila sedang sakit 

(Notoatmodjo, 2007). 

a) Perilaku pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan 

pemulihan kesehatan. 

          Tujuan perilaku ini adalah untuk mencegah dari penyakit 

dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain 

(Notoatdmojo, 2007). Perilaku pencegahan penyakit, yaitu 

segala tindakan yang dilakukan seseorang agar dirinya 

terhindar dari penyakit, misalnya imunisasi pada balita, dan 

pendekatan spiritual untuk mencegah seks bebas pada remaja. 

Perilaku pemulihan kesehatan, pada proses ini diusahakan agar 

sakit atau cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga 

individu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, 

mental, dan sosial (Maulana, 2009). 
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          Perilaku ini mencakup makan dengan menu seimbang, 

olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol dan 

narkoba, istirahat yang cukup, mengendalikan stres, dan 

perilaku gaya hidup yang positif. Perilaku makan dengan menu 

seimbang (appropriate diet) dalam arti kuaitas (mengandung 

zat gizi yang diperlukan) dan kuantitas (jumlah yang cukup) 

yang cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Begitu juga dengan 

olahraga yang teratur mencakup kualitas (gerakan) dan 

kuantitas (frekuensi dan waktu) yang digunakan untuk 

olahraga (Notoatmodjo, 2007). 

b) Perilaku peningkatan kesehatan. 

          Kesehatan sangat dinamis dan relatif, sehingga orang 

sehat pun perlu mengoptimalkan tingkat kesehatannya 

(Notoatdmojo, 2007). Peningkatan dan pemeliharaan 

kesehatan, yaitu perilaku seseorang untuk memelihara dan 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah kesehatan, 

misalnya melakukan senam pagi, makan-makanan bergizi 

seimbang, dan melakukan meditasi (Maulana, 2009). 

c) Perilaku gizi (makanan dan minuman) 

          Makanan dan minuman dapat memelihara serta 

meningkatkan kesehatan seseorang. Selain itu, makanan dan 

minuman juga dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan 

seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini 
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sangat tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan 

minuman tersebut (Notoatdmojo, 2007). Perilaku terhadap 

makanan, meliputi pengetahuan, sikap, dan praktik terhadap 

makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (gizi, 

vitamin) dan pengolahan makanan (Maulana, 2009). 

2) Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan, atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan 

(Health Seeking Behaviour) 

          Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan 

seseorang pada saat menderita penyakit dan atau kecelakaan. 

Tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati sendiri sampai 

mencari pengobatan yang lebih baik. Perilaku ini dapat berupa 

tindakan untuk memperoleh kesembuhan, mengenal atau 

mengetahui fasilitas penyembuhan penyakit yang layak, 

mengetahui hak dan kewajiban orang sakit (Notoatmodjo, 2007). 

          Perilaku pencarian pengobatan, adalah perilaku yang 

menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita 

penyakit dan atau kecelakaan, mulai dari mengobati sendiri sampai 

mencari bantuan ahli. Perilaku terhadap sistem pelayanan 

kesehatan modern dan atau tradisional, meliputi respon terhadap 

fasilitas pelayanan, cara pelayanan kesehatan, perilaku terhadap 

petugas, dan respon terhadap pemberian obat-obatan (Maulana, 

2009). 
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3) Perilaku kesehatan lingkungan 

          Perilaku kesehatan lingkungan adalah bagaimana seseorang 

merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial 

budaya. Bagaimana seseorang mengelola lingkungan tersebut 

sehingga tidak mengganggu kesehatannya (Notoatdmojo, 2007).  

          Perilaku terhadap lingkungan kesehatan merupakan upaya 

seseorang merespon lingkungan sebagai determinan agar tidak 

mempengaruhi kesehatannya (misalnya, bagaimana mengelola 

pembuangan tinja, air minum, tempat pembuangan sampah, rumah 

sehat, dan lain sebagainya) (Maulana, 2009). 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku  

          Perilaku diawali dengan adanya pengalaman-pengalaman serta 

faktor-faktor diluar orang tersebut atau dari lingkungan baik fisik 

maupun nonfisik, kemudian pengalaman dan lingkungan tersebut 

diketahui, dipersepsikan, diyakini dan sebagainya sehingga 

menimbulkan motivasi, niat untuk bertindak, dan akhirnya terjadilah 

perwujudan niat berupa perilaku (Notoatmodjo, 2010). 

          Terdapat enam faktor Swtizler yang mempengaruhi perubahan 

perilaku, yaitu: kemauan, pengetahuan dan ketrampilan, motivasi 

sosial, kemampuan sosial, motivasi struktural, dan kemampuan 

struktural. Ketika individu ingin mengubah perilaku, maka diperlukan 

kemauan untuk melakukan itu. Individu yang mampu melakukan 

perubahan perilaku, memahami cara yang benar untuk merubah 



53 
 

 
 

perilaku. Pengetahuan dan keterampilan digunakan untuk mencapai 

tujuan suatu rencana dan mampu mengarahkan kemauan mereka 

secara lebih efektif. Individu yang mampu membuat perubahan 

memiliki komunikasi yang baik dengan orang-orang dalam kelompok-

kelompok sosial serta meminta dukungan dari orang-orang tersebut. 

Mentor, pelatih, atau kelompok dukungan dapat membantu individu 

dalam keberhasilan membuat perubahan. Perubahan tersebut 

didapatkan dari saran, dukungan serta umpan balik yang tepat. 

Individu yang membuat reward atau penghargaan dari keberhasilan 

perubahan perilaku yang telah dilakukan, akan membantu individu 

tersebut tetap termotivasi, tetapi sebaiknya reward tersebut tidak 

merugikan. Hal terakhir yang dapat mengubah perilaku individu 

adalah membuat perilaku yang baik, mudah, dan perilaku kerja keras. 

Bila individu ingin mencapai sesuatu, individu tersebut perlu 

menyingkirkan hal-hal yang menghalangi keberhasilan perubahan 

perilaku (Robertson, 2014). 

d. Cara Mengubah Perilaku 

          Mubarak (2007) menyatakan, terdapat 3 cara mengubah perilaku 

manusia yaitu, kesungguhan, lingkungan keluarga dan pemberian 

penyuluhan. Manusia merupakan individu yang mempunyai sikap, 

kepribadian, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, maka 

perlu kesungguhan dari berbagai komponen masyarakat untuk ikut 

andil dalam mengubah perilaku. Lingkungan keluarga juga berperan 
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penting dalam mengubah manusia, yaitu peran orang tua yang sangat 

membantu untuk menjelaskan serta memberikan contoh mengenai apa 

yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak. Pemberian penyuluhan 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan norma sosial budaya yang 

dianut. 

          Terdapat lima tahapan seseorang mengadopsi perilaku. Dimulai 

dari tahap kesadaran (awareness), tertarik (interest), evaluasi 

(evaluation), mencoba (trial), dan adopsi (adoption). Kesadaran yakni 

saat orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus terlebih 

dahulu. Tertarik adalah saat orang tersebut memiliki rasa tertarik 

terhadap stimulus. Evaluasi adalah saat orang tersebut menimbang-

nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Setelah 

mengevaluasi dan merasa akan berdampak baik, maka individu akan 

mencoba perilaku baru tersebut. Tahap adopsi adalah tahap dimana 

individu sudah menerapkan perilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (Notoatmodjo, 2007). 

          Tahap selanjutnya adalah kesadaran, yaitu kesadaran tentang 

masalahnya dan cara memperbaikinya. Jika individu tidak pernah 

merasa mempunyai masalah, maka individu tersebut tidak akan 

termotivasi untuk mengubah apapun. Jika individu percaya bahwa 

dirinya harus membuat beberapa perubahan, maka individu tersebut 

harus mengidentifikasi dengan tepat perilaku apa yang dibutuhkan 

untuk membuat perubahan. Apabila individu menghentikan satu 
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perilaku, maka individu tersebut harus menggantinya dengan yang 

lain. Perubahan perilaku yang sukses artinya mempunyai kebiasaan 

baru yang telah dikembangkan. Mengadopsi perilaku baru 

membutuhkan latihan, sehingga perlu kesabaran dengan diri sendiri 

(Mclntyre, 2011). Namun, perubahan perilaku tidak selalu melewati 

tahap yang sama seperti diatas. Jika proses adopsi perilaku didasari 

pada pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif maka perilaku tersebut 

akan bertahan dalam jangka panjang (long lasting) (Notoatmodjo, 

2007). 

e. Proses Perubahan Perilaku  

          Salah satu teori proses perubahan adalah teori “S-O-R” atau 

Stimulus – Organisme – Respons. Perubahan perilaku bergantung 

dengan kualitas rangsangan (stimulus) yang diterima oleh individu. 

Perubahan perilaku hakikatnya sama dengan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran tersebut dimulai dari stimulus yang diberikan 

pada individu ditolak atau diterima. Jika stimulus ditolak maka 

stimulus tidak efektif, tetapi bila stimulus diterima makan stimulus 

akan mendapat perhatian dari individu tersebut. Setelahnya, individu 

akan mengolah stimulus tersebut dan terjadi kesediaan untuk 

bertindak. Pada akhirnya, dengan dukungan fasilitas serta dukungan 

dari lingkungan sekitar, maka stimulus itu akan mempunyai efek 

tindakan berupa perilaku dari individu (Notoatmodjo, 2007). 
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          Proses perubahan menurut Kurt Lewin (1951) yang dikutip 

dalam Nainggolan (2013) dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu 

pencarian (unfreezing), bergerak (moving), dan pembekuan 

(refreezing). Pada tahap pencarian (unfreezing) merupakan tahap 

persiapan untuk berubah. Motivasi yang kuat untuk beranjak dari 

keadaan semula dan berubahnya keseimbangan yang ada, merasa perlu 

untuk berubah, menyiapkan diri dan siap untuk berubah dan 

melakukan perubahan. Pada tahap bergerak (moving),  yang artinya 

bergerak menuju keadaan yang baru atau tahap perkembangan baru, 

karena memiliki cukup informasi, sikap dan kemampuan untuk 

berubah, memahami masalah yang dihadapi, mengetahui langkah-

langkah penyelesaian yang harus dilakukan, dan melakukan langkah 

nyata untuk berubah dalam mencapai tingkat atau tahap baru. Tahap 

pembekuan (refreezing), yaitu telah mencapai tingkat atau tahap baru, 

dan mencapai keseimbangan baru. Tingkat baru yang dicapai harus 

dijaga agar tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada 

tingkat atau tahap perkembangan semula. Oleh karena itu perlu selalu 

ada upaya untuk mendapat umpan balik, kritik yang konstruktif dalam 

upaya pembinaan (reinformencement) yang terus-menerus dan 

berkelanjutan. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : diteliti  

  : tidak diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pengetahuan 

penderita hipertensi 

terhadap manajemen 

hipertensi: aktivitas fisik 

dan diet DASH 

Perilaku penderita hipertensi 

terhadap manajemen 

hipertensi: aktivitas fisik 

dan diet DASH 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat 

pengetahuan responden 

a. Pendidikan 

b. Informasi 

c. Sosial, budaya, dan 

ekonomi 

d. Lingkungan  

e. Pengalaman 

f. Usia  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku  

responden: 

a. Kemauan 

b. Pengetahuan dan 

ketrampilan 

c. Motivasi sosial 

d. Kemampuan sosial 

e. Motivasi struktural 

f. Kemampuan struktural  
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C. Hipotesa  

        Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manajemen 

hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi di Desa 

Salamrejo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

        Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan rancangan 

penelitian cross-sectional. Penelitian ini menggambarkan hubungan 

pengetahuan dengan perilaku manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan 

diet DASH penderita hipertensi di Desa Salamrejo.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

         Populasi pada penelitian ini adalah semua penderita hipertensi di 

Desa Salamrejo. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 104 orang 

sesuai dengan daftar kunjungan di Puskesmas Sentolo II pada bulan 

September dan Oktober 2015. 

2. Sampel Penelitian 

        Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling dengan jumlah sampel 104 orang. 

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Warga Desa Salamrejo yang sudah pernah terdiagnosa hipertensi  

2) Warga Desa Salamrejo yang bersedia menjadi responden 

3) Warga Desa Salamrejo yang sudah pernah datang ke Puskesmas 

Sentolo II untuk memeriksakan kesehatan, terkait hipertensi  
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b. Kriteria Eksklusi 

1) Warga Desa Salamrejo yang mengundurkan diri menjadi 

responden saat penelitian berlangsung 

2) Warga Desa Salamrejo yang tidak lengkap dalam mengisi 

kuesioner 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, 

Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016. 

D. Variabel Penelitian 

        Variabel dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah  pengetahuan 

tentang manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo. 

2. Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah perilaku 

manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi 

di Desa Salamrejo. 

E. Definisi Operasional 

        Definisi operasional adalah penjelasan variabel-variabel yang akan 

diteliti, berisikan tentang kategori variabel, cara pengukuran variabel dan skala 

yang digunakan. 
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Tabel 3: Definisi Operasional 
Variabel  Definisi operasional Alat Ukur Hasil ukur  Skala  

 

Pengetahuan 

tentang 

manajemen 

hipertensi: 

aktivitas fisik 

dan diet 

DASH 

 

Segala sesuatu yang 

diketahui responden sampai 

dengan tahap aplikasi 

mengenai pengelolaan 

hipertensi berupa aktivitas 

fisik yang diperbolehkan 

(contohnya adalah jalan 

cepat dan bersepeda) dan 

tidak diperbolehkan 

(contohnya angkat beban, 

dan lari maraton) serta 

makanan yang boleh 

dikonsumsi (contohnya 

sayuran dan buah segar) dan 

tidak boleh dikonsumsi 

(makanan tinggi lemak dan 

kolesterol seperti gorengan, 

kuning telur, telur puyuh, 

daging kambing dan sapi, 

mengandung tinggi natrium 

dan tinggi gula dan sudah 

diawetkan dengan garam) 

sesuai dengan diet DASH 

 

Kuesioner 

 

Nilai 

minimal: 0 

Nilai 

maksimal : 

8 

 

 

Rasio  

 

Perilaku 

manajemen 

hipertensi: 

aktivitas fisik 

dan diet 

DASH 

 

Tindakan nyata yang 

dilakukan responden dalam 

mengelola hipertensinya 

dengan aktivitas fisik yang 

diperbolehkan (contohnya 

adalah jalan cepat dan 

bersepeda) dan tidak 

diperbolehkan (contohnya 

angkat beban, dan lari 

maraton) serta makanan yang 

boleh dikonsumsi (contohnya 

sayuran dan buah segar) dan 

yang tidak boleh dikonsumsi 

(makanan tinggi lemak dan 

kolesterol seperti gorengan, 

kuning telur, telur puyuh, 

daging kambing dan sapi, 

mengandung tinggi natrium 

dan tinggi gula dan sudah 

diawetkan dengan garam) 

sesuai dengan diet DASH 

 

Kuesioner 

 

Nilai 

minimal: 0 

Nilai 

maksimal: 

10 

 

 

Rasio  
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F. Instrumen Penelitian 

      Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner data demografi 

      Kuesioner data demografi berisi pertanyaan yang diisi oleh responden 

maupun dibantu oleh peneliti, yang meliputi: inisial, usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, riwayat keluarga yang memiliki hipertensi, 

pengalaman mendapat informasi mengenai manajemen hipertensi berupa 

aktivitas fisik dan diet DASH, sumber informasi, dan penghasilan per 

bulan. 

2. Kuesioner  Pengetahuan Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan 

Diet DASH 

        Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8 

pertanyaan yang meliputi 5 pertanyaan favourable dan 3 pertanyaan 

unfavourable. Bentuk kuesioner menggunakan dichotomy choice, yaitu 

pertanyaan tertutup dan terdiri dari dua alternatif jawaban, yaitu benar dan 

salah. Penilaian untuk kuesioner pengetahuan ini jika responden menjawab 

pertanyaan dengan benar pada item favourable akan mendapat skor 1, 

sedangkan jika menjawab salah akan mendapat skor 0. Pada item 

unfavourable pemberian skor untuk pilihan jawaban benar diberikan skor 

0, jika jawaban salah akan diberi skor 1.  

        Interpretasi hasil dari pengisian kuesioner ini berupa nilai maksimal 

adalah 8 dan nilai minimal adalah 0. Kisi-kisi terkait kuesioner 
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pengetahuan manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH terdapat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4: Kisi-Kisi Kuesioner  Pengetahuan Manajemen Hipertensi: 

Aktivitas Fisik dan Diet DASH 
No  Item Pertanyaan Favourable Unfavourable 

1 Aktivitas Fisik 2,3,5 1,4 

2 Diet DASH 6,8 7 

Jumlah 5 3 

 

3. Kuesioner Perilaku Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet 

DASH 

        Kuesioner untuk mengukur perilaku responden ini terdapat 10 

pertanyaan yang meliputi 9 pertanyaan favourable dan 1 pertanyaan 

unfavourable. Bentuk kuesioner menggunakan dichotomy choice, yaitu 

pertanyaan tertutup dan terdiri dari dua alternatif jawaban, yaitu ya dan 

tidak. Penilaian untuk kuesioner pengetahuan ini jika responden 

menjawab pertanyaan dengan benar pada item favourable akan 

mendapat skor 1, sedangkan jika menjawab salah akan mendapat skor 0. 

Pada item unfavourable pemberian skor untuk pilihan jawaban benar 

diberikan skor 0, jika jawaban salah akan diberi skor 1.  

        Interpretasi hasil dari pengisian kuesioner ini berupa nilai maksimal 

adalah 10 dan nilai minimal adalah 0. Kisi-kisi terkait kuesioner perilaku 

manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH terdapat pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 5: Kisi-Kisi Kuesioner  Penrilaku Manajemen Hipertensi: 

Aktivitas Fisik dan Diet DASH 
No  Item Pertanyaan Favourable Unfavourable 

1 Aktivitas Fisik 1,2,3,4 - 

2 Diet DASH 5,6,7,8,10 9 

Jumlah  9  1 

 

G. Cara Pengumpulan Data 

        Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu dikumpulkan oleh 

peneliti dengan menggunakan kuesioner dan wawancara bagi responden yang 

tidak dapat membaca dan menulis. Cara pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

        Tahap persiapan dimulai dengan mencari data statistika dimana 

kejadian hipertensi yang paling tinggi selama tiga tahun berturut-turut. 

Setelah didapat data bahwa kejadian hipertensi di Kulon Progo mengalami 

peningkatan selama tiga tahun berturut-turut, maka peneliti melakukan 

survei pendahuluan yang dimulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon 

Progo, Puskesmas Sentolo II dan kemudian di Desa Salamrejo. Setelah 

melakukan survei pendahuluan, peneliti kemudian melakukan penyusunan 

proposal penelitian dan menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner 

dan diseminarkan pada bulan Februari. Peneliti kemudian melakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada kuesioner penelitian di Desa Tuksono pada 

bulan April-Mei sejumlah 40 orang yang sudah pernah terdiagnosa 

hipertensi, sesuai data yang diperoleh dari Puskesmas Sentolo II 

berdasarkan daftar kunjungan bulan September-Oktober 2015. Peneliti 
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kemudian mengurus surat izin penelitian dan surat izin etik penelitian di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Peneliti juga melakukan penyamaan persepsi dengan enam 

orang asisten penelitian menyenai cara pengisian kuesioner, maksud dari 

setiap pertanyaan di kuesioner, dan waktu pengisian kuesioner yang sudah 

valid dan reliabel. 

2. Tahap Pelaksanaan 

        Tahap pelaksanaan pengumpulan data dimulai dengan memilih 

responden dengan cara purposive sampling. Pemilihan responden sesuai 

dengan tujuan yang ditentukan oleh peneliti, yaitu sebanyak 104 penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo. Responden dibagi sesuai wilayah dusun 

tempat tinggal dan diberikan undangan untuk dikumpulkan di rumah kepala 

dusun masing-masing pada hari yang berbeda. Pada hari yang sudah 

ditetapkan sesuai undangan, peneliti mengumpulkan asisten penelitian yang 

bertugas menemani pengisian kuesioner, membantu mengisi kuesioner 

apabila ada responden yang tidak paham atau tidak dapat membaca, dan 

terakhir mengecek kelengkapan butir pertanyaan di kuesioner. Peneliti 

menjelaskan tujuan dari pengisian kuesioner, cara mengisi kuesioner yang 

digunakan dan waktu yang digunakan untuk mengisi kuesioner pada 

responden penelitian. Responden yang bersedia mengisi dan 

menandatangani informed concent, kemudian mengisi kuesioner. 

Responden yang tidak dapat membaca dalam pengisian kuesioner dibacakan 

dan diisikan oleh peneliti sesuai jawaban dari responden. responden yang 
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mengisi sendiri kuesioner diberi waktu 15 menit. Responden yang 

berhalangan hadir pada hari sesuai dengan undangan, maka peneliti datang 

ke rumahnya pada lain hari. Pengambilan data dilakukan selama tiga 

minggu, dimulai pada akhir bulan Mei-Juni 2016. Mayoritas responden 

dapat hadir pada waktu dan tempat sesuai dengan yang tertera diundangan, 

namun ada beberapa responden yang tidak dapat hadir karena bekerja dan 

hanya dapat ditemui pada hari libur atau waktu sore hari. Responden yang 

tidak dapat memenuhi undangan, maka diambil datanya dengan cara door to 

door. Setelah responden mengisi kuesioner, peneliti memberi sebuah 

souvenir sebagai ucapan terimakasih kepada responden. Beberapa 

responden dalam penelitian ini ada yang tidak bersedia untuk dimintai data, 

sudah pindah rumah, maupun bekerja diluar daerah dan pulangnya belum 

dapat dipastikan. Pengambilan responden dalam penelitian ini hanya didapat 

dari data kunjungan Puskesma II Sentolo pada bulan September dan 

Oktober 2015, sehingga peneliti menyimpulkan untuk mengambil 

responden lagi. Responden kemudian diambil sesuai dengan kriteria inklusi 

yaitu sudah pernah datang dan memeriksakan kesehatan terkait hipertensi di 

Puskesmas Sentolo II. Peneliti menggunakan cara pengambilan responden 

dengan datang menunggu responden di Puskesmas Sentolo II dan bekerja 

sama dengan petugas pendaftaran disana, apabila ada pasien dengan 

diagnosa hipertensi, maka petugas tersebut akan memanggil peneliti.  

 

 



67 
 

 
 

3. Tahap Akhir 

        Tahap akhir pengumpulan data, peneliti dan asisten peneliti melakukan 

pengecekan kelengkapan jawaban kuesioner apakah sudah terisi semua atau 

belum. Kuesioner yang sudah terisi secara lengkap kemudian dimasukkan 

kedalam program komputer kemudian akan dilakukan pengolahan data dan 

akan digunakan untuk pembahasan hasil penelitian. Peneliti kemudian 

melakukan sidang hasil karya tulis ilmiah dan melakukan perbaikan karya 

tulis ilmiah. 

H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

        Uji validitas dilakukan di Desa Tuksono, Sentolo, Kulon Progo dengan 

banyak sampel adalah 40 orang. Metode yang digunakan dalam uji validitas 

penelitian ini adalah korelasi Pearson Product Moment.  

Rumus pearson product moment yaitu: 

    
  ∑       ∑    ∑  

√{ ∑    ∑   } { ∑    ∑   }
  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

N = jumlah sampel 

∑                               

X = skor suatu butir/item 

Y = skor total 

       Uji validitas dilakukan pada penderita hipertensi di Desa Tuksono 

sebanyak 40 responden dengan df38, sehingga r tabel 0,312. Hasil uji 
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validitas pada kuesioner pengetahuan terdapat 8 nomor dari total 15 nomor 

yang dinyatakan valid, yaitu pada kuesioner nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8,11, dan 

13. Hasil uji valid pada kuesioner perilaku terdapat 10 nomor dari total 15 

nomor yang memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel, 

yaitu nomor 1,2,6,7,8,9,10,12,14 dan 15. 

2. Uji Reliabilitas 

        Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas, hanya item yang valid 

saja yang dilibatkan dalam uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang digunakan 

adalah Kuder-Richardson (K-R) 20.  

Rumus K-R 20: 

    (
 

   
) (

   ∑  

  
)  

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

Vt = varians total 

P = proporsi subjek yang menjawab betul pasa sesuatu butir (proporsi 

subjek yang mendapat skor 1) 

  
                               

 
  

  
                                   

       
  

        Suatu instrumen penilaian dikatakan reliabel jika koefisiennya ≥0,6, 

semakin tinggi koefisien korelasi semakin reliabel pula instrumen tersebut 

(Endah, 2013). Hasil uji reliabel pada kedua kuesioner hasilnya reliabel, 
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kuesioner pengetahuan dengan koefisien  0,6 dan kuesioner perilaku 

dengan koefisien 0,7. 

I. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

        Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan 

pada responden selanjutnya diolah dengan langkah-langkah editing, 

coding, data entry atau processing, dan cleaning. Tahap editing hasil 

kuesioner yang sudah diisi oleh responden dilakukan pengecekan terkait 

kelengkapan pengisian apakah sudah diisi semua kontennya.  

        Tahap coding dilakukan dengan pemberian kode mengubah data dari 

berbentuk huruf ke dalam data angka. Kode untuk usia adalah < 50 

tahun=1 tahun, ≥ 50 tahun=2 tahun. Kode untuk jenis kelamin adalah 

Laki-laki=1, dan Perempuan=2. Kode untuk pendidikan terakhir adalah 

Tidak Bersekolah=1, SD=2, SMP=3, SMA=4, Perguruan Tinggi=5. Kode 

untuk adanya riwayat penyakit keluarga adalah Ada=1, da Tidak Ada=2. 

Kode untuk pengalaman mendapatkan informasi adalah Sudah Pernah=1, 

dan Belum Pernah=2. Kode untuk sumber informasi adalah Tenaga 

Kesehatan=1, Media Elektronik atau Media Cetak=2, Tetangga atau 

Saudara=3. Kode untuk pendapatan perbulan adalah ≤ Rp 1.138.000,00=1, 

dan > Rp 1.138.000,00=2. Kode untuk skor pengetahuan dan perilaku 

>75%=baik, 60-75%=cukup, dan <60%=kurang. 

        Tahap data entry  atau processing adalah tahap setelah semua data 

diberikan kode, langkah selanjutnya yaitu memasukan data. Data 
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dimasukan ke dalam program computer yaitu Microsoft Excel 2010 dan 

SPSS 15. Tahap terakhir adalah cleaning, yaitu tahap pengecekan kembali 

untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, data 

yang hilang, ketidaklengkapan, dan sebagainya. Kemudian dilakukan 

koreksi atau pembetulan pada data tersebut bila ada kesalahan. 

2. Analisa Data 

        Analisa data suatu penelitian melalui prosedur yang bertahap antara 

lain: 

a. Analisa Univariat 

        Data yang dianalisa pada analisa univariat dalam penelitian ini 

yaitu usia, jenis kelamin, suku, pendidikan terakhir, riwayat keluarga, 

informasi, sumber informasi, dan pendapatan, pengetahuan responden 

mengenai manajemen hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH, dan 

perilaku manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH 

penderita hipertensi di Desa Salamrejo. Analisa univariat untuk 

pengetahuan dan perilaku akan disajikan dalam bentuk skala ordinal, 

yaitu baik bila skor benar >75%, cukup bila skor benar 60-75%, dan 

kurang apabila skor benar <60%. 

b. Analisa Bivariat 

        Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel bebas yaitu pengetahuan dan variabel terikat perilaku tentang 

manajemen hipertensi berupa aktivita fisik dan diet DASH penderita 

hipertensi di Desa Salamrejo. Langkah awal dalam analisa data yaitu 
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dengan melakukan uji normalitas data menggunakan kolmogorov 

smirnov karena sampel >50 dan dikatakan normal apabila hasil uji 

normalitas >0,05 (p value >0,05) (Dahlan, 2013). Hasil uji normalitas 

menggunakan kolmogorov smirnov didapatkan nilai signifikansi p 

yaitu 0,014 dengan begitu distribusi data dinyatakan tidak normal. 

Penilaian kolmogorov smirnov juga dapat dilihat pada nilai absolute 

pada bagian most extreme difference dan dibandingkan dengan nilai 

tabel kolmogorov smirnov. Nilai tabel kolmogorv smirnov pada sampel 

100 atau lebih dengan nilai signifikansi 0,05 adalah 0,134. Nilai 

absolute pada penelitian ini adalah 0,154. Nilai 0,154 >0,134, dengan 

begitu dapat dikatakan data terditribusi normal. 

       Hasil uji normalitas terdistribusi normal, maka digunakan tes 

parametrik yaitu uji korelasi Pearson. Hasil dari uji korelasi Pearson 

adalah 0,376, karena p value <0,05 maka tidak terdapat korelasi antara 

pengetahuan dengan perilaku manajemen hipertensi berupa aktivitas 

fisik dan diaet DASH pada penderita Hipertensi di Desa Salamrejo. 

Tabel 6. Interpretasi Uji Korelasi 
Parameter Nilai Interpretasi 

Nilai p P < 0,05 Terdapat korelasi yang bermakna antar 

variabel 

 P > 0,05 Tidak terdapat korelasi yang bermakna 

antar variabel 

Kekuatan korelasi 0,0 - <0,2 Sangat lemah 

 0,2 -  <0,4 Lemah 

 0,4 - <0,6 Sedang 

 0,6 - <0,8  Kuat 

 0,8 - 1 Sangat kuat 

Arah korelasi + (positif) Searah 

 - (negatif) Berlawanan arah 

Sumber: Dahlan, (2013) 
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J. Etika Penelitian 

        Peneliti sudah mendapatkan ijin etik dari Komite Etik Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dengan nomor surat 134/EP-FKIK-UMY/IV/2016. 

1. Responden tidak mengalami penderitaan maupun kerugian selama proses 

penelitian, responden hanya diminta untuk mengisi kuesioner. Hasil 

penelitian tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan responden 

dan peneliti mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi pada responden. 

2. Peneliti memberikan penjelasan secara rinci tentang penelitian yang akan 

dilakukan dan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada 

responden (right to full discosure). 

3. Responden memiliki hak untuk bersedia atau menolak menjadi responden 

(right to self determination). Responden yang bersedia menjadi responden 

kemudian akan diminta untuk mengisi informed concern. 

4. Responden diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi (right to fair 

treatment). 

5. Data yang diberikan responden akan dirahasiakan (confidentiality), 

sehingga responden tidak perlu mengisi nama (anonymity), melainkan 

hanya nama inisialnya saja (right to privacy). 
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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, 



86 
 

 
 

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 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016 di Desa 

Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Data demografi responden penderita hipertensi di Desa Salamrejo yaitu 

mayoritas responden berusia ≥ 50 tahun dan berjenis kelamin perempuan. 

Responden mayoritas pendidikan terakhirnya tidak bersekolah, memiliki 

riwayat keluarga hipertensi, dan berpenghasilan dibawah UMR di Kulon 

Progo. Mayoritas responden sudah pernah mendapatkan informasi 

mengenai manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH dari 

tenaga kesehatan. 

2. Pengetahuan manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH 

di Desa Salamrejo dalam kategori cukup 

3. Perilaku manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik dan diet DASH di 

Desa Salamrejo dalam kategori baik  

4. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manajemen 

hipertensi: aktivitas fisik dan diet DASH 

B. Saran 

1. Bagi praktek keperawatan  

        Diharapkan perawat di Puskesmas Sentolo II dapat lebih sering dan 

rutin untuk melakukan pemberian informasi, salah satunya dengan 
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pendidikan kesehatan dan juga memberikan contoh secara langsung 

bagaimana cara melakukan aktivitas fisik dan diet DASH yang dapat 

dilakukan sehari-hari sesuai dengan lingkungan di Desa Salamrejo 

2. Bagi ilmu keperawatan 

        Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk meningkatkan wawasan mengenai manajemen hipertensi khususnya 

aktivitas fisik dan diet DASH  

3. Bagi penderita hipertensi di Desa Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, 

Yogyakarta 

        Hendaknya para penderita hipertensi tidak hanya memahami teori 

terkait diet dan aktivitas fisik untuk memanajemen hipertensi, namun juga 

sebaiknya benar-benar dijadikan dasar untuk menerapkan dan melakukan 

secara rutin. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

        Penelitian ini hanya terbatas meneliti pengaruh pengetahuan terhadap 

perilaku manajemen hipertensi responden, diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya agar menyempurnakan penelitian selanjutnya dengan 

menambahkan atau meneliti  variabel-variabel lain yang memungkinkan 

dapat mempengaruhi perilaku manajemen hipertensi berupa aktivitas fisik 

dan diet DASH dan menambah sampel penelitian agar dapat mewakili 

populasi yang lebih besar. 
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SURAT PERMOHONAN  

UNTUK MENJADI RESPONDEN 

 

Assalamualaikum Wr Wb 

Responden yang saya hormati, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Dea Prastika Hapsari 

NIM  : 20120320176 

No Telp : 085729176871 

Pembimbing  : Ambar Relawati, S.Kep., Ns., M. Kep 

Adalah mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

Manajemen Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet DASH Penderita Hipertensi Di 

Desa Salamrejo”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku responden mengenai manajemen hipertensi 

berupa aktivitas fisik dan diet DASH penderita hipertensi. Penelitian ini bersifat 

sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

responden. Jawaban yang responden berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan 

hanya akan digunakan dalam penelitian. 

Apabila saudara/saudari menyetujui, maka saya mohon kesediannya untuk 

menandatangani lembar persetujuan responden serta mengisi lembar kuesioner 

yang diserahkan kepada saudara/saudari. Atas perhatian dan kesediaan 

saudara/saudari menjadi responden dan mengisi lembar kuesioner saya ucapkan 

terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr Wb 

 Peneliti  

 

Dea Prastika Hapsari 

 

 



 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN  

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN  

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Kode : 

Usia : 

Alamat : 

Setelah mendapatkan penjelasan, saya menyatakan bersedia dengan sukarela 

menjadi responden dan menjawab pertanyaan secara jujur, pada penelitian yang 

dilakukan oleh: 

Nama   : Dea Prastika Hapsari 

Pendidikan : Mahasiswa semester VIII Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas     Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Judul penelitian : Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Manajemen 

Hipertensi: Aktivitas Fisik dan Diet DASH Penderita 

Hipertensi Di Desa Salamrejo 

Saya berharap hasil yang saya berikan akan terjaga kerahasiaannya. Demikian 

surat pernyataan ini saya setujui tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

        

 

 

 

    Yogyakarta,                   2016        

Responden 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU MANAJEMEN 

HIPERTENSI: AKTIVITAS FISIK DAN DIET DASH PENDERITA 

HIPERTENSI DI DESA SALAMREJO 

  

KUESIONER DATA DEMOGRAFI 

Kode     : 

Usia   : 

Jenis kelamin  :  

Tanggal pengisian : 

Pendidikan terakhir :  

Tidak sekolah  SD  SMP  SMA 

 Perguruan Tinggi 

Apakah ada keluarga yang menderita tekanan darah tinggi?  

 Ya   Tidak 

Apakah anda pernah mendapat informasi mengenai diet DASH (diet untuk 

tekanan darah tinggi) maupun olahraga sebagai pengobatan tekanan darah tinggi? 

 Sudah   Belum 

Jika sudah, anda mendapat informasi dari mana? 

 Tenaga kesehatan    Tetangga/saudara 

 Media elektronik atau media cetak  Mencari informasi sendiri 

Berapakah penghasilan anda perbulan? 

 < Rp 1.138.000,00    > Rp 1.138.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Petunjuk pengisian:  

 Bacalah pertanyaan/pernyataan dibawah ini, dan jawablah dengan satu 

jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan memberi tanda  (√)  pada 

jawaban anda 

 

KUESIONER PENGETAHUAN  

No Pertanyaan Benar Salah 

1 Olahraga tidak dapat memperbaiki fungsi pembuluh 

darah dan membuat kerja jantung lebih baik 

  

2 Olahraga  yang dilakukan secara rutin minimal 3-4 

kali seminggu dapat menurunkan tekanan darah 

(tensi) tinggi 

  

3 Olahraga hanya dapat dilakukan bila tekanan darah 

(tensi) kurang dari 160/100 mmHg 

  

4 Lari maraton dan angkat beban selama 10-30 menit 

per hari dapat menurunkan tekanan darah (tensi) 

tinggi 

  

5 Jalan cepat dan bersepeda yang dilakukan secara 

rutin dapat menurunkan tekanan darah (tensi) tinggi 

  

6 Makanan yang digoreng dengan minyak goreng 

yang sudah digunakan lebih dari lima kali akan 

meningkatkan kandungan lemak dalam makanan 

  

7 Sayuran dan buah yang sudah diasinkan boleh 

dikonsumsi selama menjalani diet untuk orang 

dengan tekanan darah (tensi) tinggi 

  

8 Dengan melakukan diet untuk tekanan darah (tensi) 

tinggi juga dapat membantu mengidealkan berat 

badan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KUESIONER PERILAKU 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya melakukan olahraga setidaknya selama 3-4 

kali selama seminggu 

  

2 Setiap saya melakukan olahraga, saya melakukan 

selama 10-30 menit 

  

3 Saya melakukan olahraga sesuai dengan yang 

diperbolehkan oleh dokter/tenaga kesehatan secara 

rutin 

  

4 Saya mengingatkan orang disekitar saya yang 

terkena tekanan darah (tensi) tinggi untuk tidak  

melakukan olahraga berat seperti angkat beban dan 

lari maraton 

  

5 Saya mengurangi memakan camilan yang 

mengandung garam dan tidak menambah garam 

saat saya makan 

  

6 Saya mengkonsumsi sayur dan buah segar setiap 

hari 

  

7 Saya mengurangi mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang mengandung banyak gula 

  

8 Saya mengurangi makanan yang diolah dengan cara 

digoreng, jeroan, kuning telur, daging kambing dan 

sapi 

  

9 Saya tidak pernah memperhatikan label komposisi 

makanan kemasan, terdapat kandungan apa saja 

  

10 Jika saya makan dengan jumlah yang lebih banyak, 

saya juga akan melakukan kegiatan yang lebih 

banyak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Uji Normalitas  

 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Pengetahuan Perilaku 

N 104 104 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 5.99 7.02 

Std. Deviation 1.369 1.941 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .154 .155 

Positive .140 .086 

Negative -.154 -.155 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.573 1.579 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 .014 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

Data Demografi 

Statistics 
 

  Usia 
Jenis_K
elamin Pendidikan 

Riwayat_K
eluarga 

Pengalaman_I
nformasi 

Sumber
_Inform

asi 
Pendap

atan 

N Valid 104 104 104 104 104 78 104 

  Missing 0 0 0 0 0 26 0 

 
 Usia 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid <50 tahun 20 19.2 19.2 19.2 

=50 tahun 84 80.8 80.8 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
 Jenis_Kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 31 29.8 29.8 29.8 

Perempuan 73 70.2 70.2 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Pendidikan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bersekolah 35 33.7 33.7 33.7 

SD 29 27.9 27.9 61.5 

SMP 6 5.8 5.8 67.3 

SMA 30 28.8 28.8 96.2 

Perguruan Tinggi 4 3.8 3.8 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
 Riwayat_Keluarga 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ada 53 51.0 51.0 51.0 

Tidak Ada 51 49.0 49.0 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
 Pengalaman_Informasi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sudah 78 75.0 75.0 75.0 

Belum 26 25.0 25.0 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
 Sumber_Informasi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tenaga Kesehatan 70 67.3 89.7 89.7 

Media Elektronik/Cetak 5 4.8 6.4 96.2 

Tetangga/Saudara 3 2.9 3.8 100.0 

Total 78 75.0 100.0   

Missing System 26 25.0     

Total 104 100.0     

 
Pendapatan 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid = Rp 1.138.000,00 84 80.8 80.8 80.8 

> Rp 1.138.000,00 20 19.2 19.2 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 

 



 
 

 
 

Analisa Univariat  

 Statistics 
 

  Pengetahuan Perilaku 

N Valid 104 104 

Missing 0 0 

 
 Pengetahuan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

3 3 2.9 2.9 3.8 

4 7 6.7 6.7 10.6 

5 28 26.9 26.9 37.5 

6 25 24.0 24.0 61.5 

7 25 24.0 24.0 85.6 

8 15 14.4 14.4 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 
 Perilaku 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 6 5.8 5.8 6.7 

4 5 4.8 4.8 11.5 

5 10 9.6 9.6 21.2 

6 15 14.4 14.4 35.6 

7 19 18.3 18.3 53.8 

8 25 24.0 24.0 77.9 

9 13 12.5 12.5 90.4 

10 10 9.6 9.6 100.0 

Total 104 100.0 100.0   

 

Uji Korelasi 

 Correlations 
 

    Pengetahuan Perilaku 

Pengetahuan Pearson Correlation 1 .088 

Sig. (2-tailed)   .376 

N 104 104 

Perilaku Pearson Correlation .088 1 

Sig. (2-tailed) .376   

N 104 104 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


