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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 
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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, knowledge about hypertension management, behavior 

about hypertension management 

 

 

 

 

 



5 
 

PENDAHULUAN 

        Hipertensi atau yang juga 

dikenal sebagai tekanan darah tinggi, 

adalah suatu kondisi dimana 

pembuluh darah secara terus-

menerus mengalami peningkatan 

tekanan. 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 tertinggi untuk 

golongan usia ≥25 tahun di dunia 

adalah di wilayah Afrika (46%), 

sedangkan prevalensi terendah 

Amerika (35%). Sebanyak 40% 

orang di dunia yang 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, 2012). Menurut 

RISKESDAS (2013), prevalensi 

kejadian hipertensi di Kabupaten 

Kulon Progo pada usia ≥18 tahun 
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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 naik 

menjadi 49.286 kasus pada tahun 

2014 (Dinas Kesehatan Kulon Progo, 

2015). 

        Salah satu cara mengontrol 

kejadian hipertensi adalah dengan 

melakukan manajemen hipertensi. 

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. Aktivitas fisik 

yang sederhana, seperti berjalan 

selama 10 menit setiap hari dapat 

menurunkan tekanan darah sebanyak 

12,9 poin pada orang dengan 

hipertensi (Kurniadi & Nurrahmani, 

2014).  

        Manajemen hipertensi secara 

non farmakologi lainnya adalah diet 

DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension). Diet DASH adalah 

diet rendah lemak jenuh, kolesterol, 

lemak total, dan menekankan pada 

konsumsi sayur, buah, dan susu 



7 
 

rendah lemak. Diet DASH di 

Amerika terbukti dapat menurunkan 

tekanan darah sistolik sebesar 8-14 

mmHg (Kamal, et al., 2013).  

        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).   

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik meneliti tentang 

hubungan pengetahuan dengan 

perilaku manajemen hipertensi: 

aktivitas fisik dan diet DASH 

penderita hipertensi di Desa 

Salamrejo, Kecamatan Sentolo, 

Kabupaten Kulon Progo, 

Yogyakarta. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian non-eksperimen dengan 

pendekatan cross-sectional. Sampel 

dalam penelitian ini adalah penderita 

hipertensi di Salamrejo sebanyak 104 

orang dengan teknik total sampling. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Salamrejo, Sentolo, Kulon progo 

pada bulan Mei hingga Juni 2016. 

Instrumen penelitian berupa 

kuesioner data demografi, kuesioner 

pengetahuan, dan kuesioner perilaku  



8 
 

manajemen hipertensi berupa 

aktivitas fisik dan diet DASH. 

Uji validitas kuesioner 

pengetahuan dan perilaku 

manajemen hipertensi berupa 

aktivitas fisik dan diet DASH 

dilakukan pada 40 penderita 

hipertensi di Tuksono, Sentolo, 

Kulon Progo pada bulan Maret dan 

April 2016 menggunakan Pearson 

Product Moment. Hasil uji validitas 

pada kuesioner pengetahuan terdapat 

8 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 

yang memiliki nilai r hitung lebih 

besar dibandingkan dengan r tabel, 

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

15. 

 Uji reliabilitas kuesioner 

pengetahuan dan perilaku 

manajemen hipertensi berupa 

aktivitas fisik dan diet DASH  

menggunakan Kuder-Richardson (K-

R) 20 dan didapatkan nilai reliabilitas 

0,6 untuk kuesioner pengetahuan dan 

0,7 untuk kuesioner perilaku. Analisa 

bivariat menggunakan uji korelasi 

Pearson.

HASIL PENELITIAN 

  
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakterisik Demografi Responden di 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  
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 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 1, dapat diperoleh 

informasi bahwa usia responden 

mayoritas adalah yang  ≥ 50 tahun 

sejumlah 84 orang (80,8%) dan 

berjenis kelamin perempuan dengan 

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%). Mayoritas responden sudah 

pernah mendapatkan informasi 

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%). 

Analisa Univariat 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Skor Pengetahuan Penderita Hipertensi di Desa Salamrejo 

Skala Pengetahuan   Jumlah (%) 

Baik 40 38,5 

Cukup 53 51 

Kurang  11  10,6 
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Total 104 104 
Sumber: Data Primer 

        Berdasarkan tabel 2 presentase 

bahwa jumlah paling banyak adalah 

dalam skala cukup dengan jumlah 53 

orang (51%).  

Tabel 3 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 2 presentase 

responden mayoritas memiliki skor 

perilaku dalam skala baik jumlahnya 

paling banyak yaitu 48 orang 

(46,2%).  

Analisis Bivariat 

Tabel 4 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 4, 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. 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden  

Berdasarkan tabel 1, 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 
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peredaran darah, terutama pada 

pembuluh darah. Pradetyawan, 

(2014) menyatakan pengaruh 

degenerasi yang terjadi pada orang 

yang bertambah usianya akan 

membuat tekanan darah meningkat.  

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 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.  

        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 
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sehingga berdampak pada perilaku 

hidup sehat.  

       Hipertensi merupakan salah satu 

penyakit kardiovaskuler yang dapat 

menurun melalui gen maupun 

lingkungan keluarga yang sama. 

Berdasarkan penelitian Yeni, et al., 

(2014) 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.  

Individu yang memiliki 

riwayat keluarga hipertensi tidak 

selalu menderita hipertensi sama 

dengan keluarganya, namun hanya 

akan meningkatkan resiko untuk 

mengalami hipertensi. 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. 

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. 

Sesuai dengan Susanti, et al, (2012) 

yang menyatakan berbagai macam 

informasi yang didapat oleh 

masyarakat terutama masalah 

penyakit hipertensi akan dapat 

meningkatkan pengetahuan 

masyarakat, salah satunya adalah 

pemberian pendidikan kesehatan. 

Informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan. 

Pendapatan yang rendah akan 

berpengaruh pada tingkat stres 



13 
 

karena tuntutan ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan hidup 

responden. Sesuai dengan penelitian 

Fitriani (2012) bahwa kejadian 

hipertensi pada kalangan ekonomi 

rendah adalah sebagai akibat 

pendapatan dan tekanan ekonomi 

dapat menimbulkan terjadinya stre. 

Stres yang terjadi berhari-hari akan 

menyebabkan tingginya rata-rata 

harian kadar hormon stres, yakni 

kortisol, epineprin, dan norepinefrin 

yang dapat meningkatkan tekanan 

darah. 

 

Pengetahuan Manajemen 

Hipertensi: Aktivitas Fisik dan 

Diet DASH 

Berdasarkan tabel 2 maka 

pengetahuan responden 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.  

        Mayoritas responden  yang 

tidak menempuh pendidikan dapat 

menjadi salah satu penyebab 

kurangnya pengetahuan, namun dari 

tabel 1 didapatkan bahwa 75 orang 

(78%) sudah pernah mendapatkan 

informasi mengengai manajemen 

hipertensi berupa aktivitas fisik dan 

diet DASH yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

responden. Seperti yang dinyatakan 

oleh Susanti, et al, (2012) bahwa 

informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan.  
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Perilaku Manajemen Hipertensi: 

Aktivitas Fisik dan Diet  DASH 

      Tabel 3 menunjukan bahwa skor 

perilaku responden mayoritas dalam 

skala baik sejumlah 48 orang 

(46,2%). 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 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.  

 

Hubungan Pengetahuan dengan 

Perilaku Manajemen Hipertensi: 

Aktivitas Fisik dan Diet DASH 

      Analisa data 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 
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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.  

Pengetahuan dapat digunakan 

sebagai dasar melakukan perilaku, 

dengan begitu perilaku dapat 

bertahan lebih lama. Hal ini 

didukung dengan pernyataan 

Notoatmodjo, (2007) bahwa 

perubahan perilaku yang 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.  

        Faktor lain yang juga 

mempengaruhi perilaku adalah 

tingkat pendidikan responden. 

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), 
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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.  

        Mayoritas responden yang tidak 

bersekolah sudah sering 

mendapatkan informasi, membuat 

responden memiliki pengetahuan 

yang cukup luas untuk melakukan 

perilaku dengan 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. 

        Lingkungan sekitar responden 

juga dapat mempengaruhi perilaku 

manajemen hipertensi responden. 

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 
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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 mereka 

lakukan sejak lama, dan menjadikan 

diri mereka terbiasa untuk 

melakukan aktivitas fisik dan diet 

tersebut. Seperti yang dinyatakan 

oleh Mardiyanti, (2009) dalam 

Kusumastuti, (2014) bahwa perilaku 

berkaitan dengan kebiasaan. 

Kebiasaan akan menghasilkan 

sesuatu yang bersifat positif maupun 

negatif. Sehingga kebiasaan dapat 

mempengaruhi perilaku responden 

dalam melakukan aktivitas dan diet 

DASH. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

        Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan: 

1. Mayoritas responden berusia ≥ 

50 tahun dan berjenis kelamin 

perempuan. Responden mayorita 

tidak bersekolah, memiliki 

riwayat keluarga hipertensi, dan 
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berpenghasilan dibawah UMR di 

Kulon Progo. Mayoritas 

responden sudah pernah 

mendapatkan informasi dari 

tenaga kesehatan. 

2. Tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku 

manajemen hipertensi: aktivitas 

fisik dan diet DASH 

Saran 

1. Bagi praktek keperawatan  

        Diharapkan dapat lebih 

sering melakukan pemberian 

informasi, salah satunya dengan 

pendidikan kesehatan dan juga 

memberikan contoh secara 

langsung 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 

        Hendaknya para penderita 

hipertensi tidak hanya 

memahami teori, namun juga 

sebaiknya benar-benar dijadikan 

dasar untuk menerapkan dan 

melakukan secara rutin. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

        Peneliti selanjutnya agar 

menyempurnakan penelitian 

selanjutnya dengan mengontrol 

variabel pengganggu seperti 

kebiasaan dan lingkungan. 
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