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         Lampiran 3 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

Judul Penelitian : Pengaruh edukasi diet dan terapi obat terhadap pengetahuan, 

perilaku diet dan kepatuhan minum  obat penderita  hipertensi 

di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto  Kota Kediri 

Jawa Timur 

Peneliti  

Nama :  Anik Nuridayanti 

Nim : 20141050038 

Adalah mahasiswi Program Studi Magister Keperawatan Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saudara dimohon untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Partisipasi saudara adalah sukarela, tanpa ada 

paksaan. Saudara berhak untuk berpartisipasi atau mengajukan keberatan atas 

penelitian ini kapanpun tanpa konsekuensi dan dampak negatif dan berhak untuk 

mengundurkan diri. 

 Sebelum saudara untuk memutuskan berpartisipasi saya akan menjelaskan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi diet dan  

terapi obat terhadap pengetahuan, perilaku diet dan kepatuhan minum  obat 

penderita  hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto  Kota 

Kediri Jawa Timur. 

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN 

PROGRAM PASCA SARJANA  

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA 
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2. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan merubah 

perilaku dan meningkatkan kepatuhan minum obat penderita hipertensi supaya 

tidak terjadi komplikasi. 

3. Jika saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

menyebarkan kuesioner untuk mengetahui tentang pengetahuan, perilaku diet, 

kepatuhan minum obat hipertensi dan diukur tekanan darahnya sebagai data 

sebelum dilakukan intervensi pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. Peneliti akan memberikan edukasi diet dan terapi obat hipertensi 

kepada kelompok intervensi dan kelompok kontrol mendapat informasi 

tentang diet dan terapi obat hipertensi dari petugas puskesmas sesuai SOP 

Puskesmas. Selanjutnya peneliti akan memberikan kuesioner pengetahuan 

kepada kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada hari ke 15 setelah 

edukasi, kuesioner perilaku diet pada hari ke 30 dan kepatuhan minum obat 28 

hari setelah edukasi dan penggukuran tekanan darah 1 minggu sekali selama 4 

minggu. 

4. Penelitian ini tidak memberikan reward  dalam bentuk uang tetapi 

memberikan reward dalam bentuk cindera mata. 

5. Identitas saudara akan dirahasiakan kepada siapapun. Apabila saudara tidak 

nyaman dalam penelitian ini, saudara dapat mengundurkan diri dari penelitian 

ini 

6. Jika ada yang belum jelas, ada masalah dan atau pertanyaan lebih lanjut dapat 

menghubungi saya di 082232641630 

7. Jika saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, silahkan saudara 

menandatangani lembar persetujuan menjadi responden yang telah 

dilampirkan 

  Partisipasi saudara sangat kami harapkan dan kami ucapkan terim kasih 

         Kediri,        Juni 2016 

          Peneliti 

 

             (Anik Nuridayanti) 
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 Lampiran 4  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

     Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : ……………….. 

Alamat   : ……………….. 

No telepon/HP : ……………….. 

Menyatakan bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian setelah 

mendapatkan penjelasan dan mengetahui menfaat dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh Anik Nuridayanti, mahasiswa Magister Keperawatan, 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

berjudul: “Pengaruh edukasi dietdan  terapi obat terhadap pengetahuan, 

perilaku diet dan  kepatuhan minum obat pada hipertensi di Pos Pembinaan 

Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur”. 

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, suka rela dan tanpa 

paksaan dari siapapun. 

 

 

    Kediri,          2016 

   Peneliti   Yang menyatakan 

 

 

 

( Anik Nuridayanti)  (                         ) 
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         Lampiran 5 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI ASISTEN PENELITI 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Pekerjaan : 

Pendidikan : 

Menyatakan bersedia menjadi asisten peneliti sdr. Anik Nuridayanti  dengan 

judul “Pengaruh  edukasi diet dan  terapi obat terhadap pengetahuan, perilaku diet 

dan kepatuhan minum obat pada hipertensi di Pos  Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur” secara sukarela tanpa paksaan apapun. 

Demikian pernyaan ini Saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

        Kediri,                 2016 

Peneliti          Yang menyatakan 

 

 

(Anik Nuridayanti) (                             ) 
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 Lampiran 6 

TUGAS ASISTEN PENELITI 

 

Nama Peneliti : Anik Nuridayanti 

NIM : 20141050038 

Judul Tesis           :  Pengaruh edukasi dietdan  terapi obat terhadap pengetahuan, 

perilaku diet, kepatuhan minum obat dan stabilitas tekanan 

darah pada hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur 

Tanggung jawab dan tugas asisten peneliti: 

1. Membantu merencanakan kegiatan penelitian 

2. Berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai 

kesepakatan bersama 

3. Membantu melakukan penelitian secara mandiri dengan bimbingan dan 

pengawasan peneliti 

4. Bertanggung jawab pada proses pengumpulan data selama penelitian 

berlangsung (empat minggu) 

5. Bersama peneliti utama melakukan input data selanjutnya,analisis dan 

penulisan pelaporan penelitian. 

Syarat: 

1. Minimal mahasiswa S1 keperawatan 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik 

4. Bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh peneliti dan 

menandatangani form kesediaan menjadi asisten penelitian 

5. Ikut serta dalam persamaan persepsi 
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LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Efektifitas  edukasi dietdan  terapi obat terhadap pengetahuan, 

perilaku diet, kepatuhan minum obat dan stabilitas tekanan 

darah pada hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur 

Peneliti : 

 Nama : Anik Nuridayanti 

 NIM : 20141050038 

adalah mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saudara dimohon untuk menjadi 

responden  dalam  penelitian ini. Partisipasi saudara adalah sukarela, tanpa ada 

paksaan.Saudara berhak untuk berpartisipasi atau mengajukan keberatan atas 

penelitian ini kapan pun  tanpa konsekuensi dan dampak negatif dan berhak untuk 

mengundurkan diri. 

 Sebelum saudara memutuskan berpastisipasi, saya akan menjelaskan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas  edukasi dietdan  

terapi obat terhadap pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan minum obat 

dan stabilitas tekanan darah pada hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan diet dan  terapi obat dan mengubah perilaku diet hipertensi 

menjadi lebih baik dan pasien menjadi patuh minum obat dan tekanan 

darah stabil normal 

3. Jika saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, maka peneliti 

akan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan diet dan  

terapi obat, perilaku diet, kepatuhan minum obat pasien hipertensi dan  

mengukur tekanan darah sebagai data sebelum dilakukan intervensi pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Penilaian ini dilakukan 2 kali 
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yaitu sebelum dilakukan edukasi dan setelah dilakukan edukasi untuk 

pemeriksaan tekanan darah seminggu satu  kali selama 4 minggu 

4. Penelitian ini tidak memberikan reward dalam bentuk uang, tetapi 

memberikan reward dalam bentuk cinderamata. 

5. Identitas saudara akan dirahasiskan kepada siapapun. Apabila saudara 

tidak nyaman delam penelitian ini, saudara dapat mengundurkan diri dari 

penelitian ini. 

6. Jika ada yang belum jelas, ada masalah dan atau ada pertanyaan lebih 

lanjut dapat menghubungi saya di 082232641630 

7. Untuk itu saya mohon partisipasi dalam peelitian ini, silahkan saudara 

menandatangi lembar persetujuan menjadi responden yang telah 

dilampirkan. 

Untuk itu kami mohon partisipasi saudara untk menjadi responden.Kami  

akan menjamin kerahasiaan identitas saudara. Bila saudara berkenan 

menjadi responden, silahkan menandatangani pada lembar yang telah 

disediakan. 

 Partisipasi saudara sangat kami harapkan dan kami ucapkan 

terimakasih. 

 

   Kediri,             2016 

    Peneliti 

 

 

 

     (Anik Nuridayanti)  
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                                             Lampiran 7 

KUESIONER PENELITIAN 

Judul penelitian : Pengaruh edukasi diet dan terapi obat terhadap 

pengetahuan, perilaku diet dan kepatuhan  minum obat 

pasien hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

Peneliti :   Anik Nuridayanti 

Tanggal : 

No responden :  

Data Demografi 

Berikan tanda (√) pada kotak yang sesuai dengan pilihan anda Kode 

1) Riwayat hipertensi: ya  :            tidak 

2) BB :     TB :      IMT : 

3) Umur  36-44 tahun:           45-59 tahun               60-74 tahun  

4) Jenis kelamin, laki-laki :                perempuan 

5) Pendidikan terakhir SD SMP/ SMA       D3/S1/S2 

6) Pekerjaan PNS             Wiraswasta            Pensiunan             

  

,-  
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KUESIONER PENGETAHUAN DIET DAN TERAPI OBAT PASIEN 

HIPERTENSI 

Berilah tanda “ √ “ pada kotak sesuai jawaban saudara 

No Pertanyaan Benar Salah Skor 

1 Diet hipertensi merupakan salah satu cara mengatasi 

hipertensi tanpa efek samping 

   

2 Tujuan diet hipertensi untuk menurunkan tekanan 

darah 

   

3 Tujuan diet hipertensi untuk menurunkan berat badan    

4 Tujuan diet Hipertensi untuk menurunkan kadar 

kolesterol dan asam urat 

   

5 Merokok dapat meningkatkan kerusakan pada 

pembuluh darah 

   

6 Minum kopi dapat meningkatkan tekanan darah    

7 Makanan yang mengandung rendah lemak : ikan 

bandeng, daging ayam tanpa kulit 

   

8 Yogurt  merupakan susu rendah lemak    

9 Sayuran tinggi serat akan mempermudah buang air 

besar dan menahan sebagian asupan natrium 

   

10 Minum alkohol dapat meningkatkan tekanan darah    

11 Beras merah, kentang makanan yang mengandung 

magnesium dapat untuk menurunkan tekanan darah 

   

12 Ikan, tahu, tempe merupakan protein yang  dianjurkan 

untuk penderita hipertensi 

   

13 Biskuit, crakers, keripik dan makanan kering yang asin 

merupakan makanan yang diolah dengan menggunakan 

garam natrium 

   

14 Daging sapi/daging kambing merupakan sumber 

protein hewani yang tinggi kolesterol 

   

15 Tape, durian makanan dan buah yang mengandung 

alkohol 

   

16 Obat  digunakan untuk mencegah, mengobati, 

mendiagnosis penyakit atau gangguan gangguan 

tertentu 

   

17 Tujuan pengobatan hipertensi untuk mencapai dan 

mempertahankan tekanan darah dibawah 140/90 

mmHg 

   

18 Nifedipine (adalat), Amlodipine  merupakan obat 

antihipertensi 

   

19 Captopril merupakan obat anti hipertensi    

20 Mengonsumsi obat tidak sesuai resep dokter dapat 

meningkatkan maupun menurunkan tekanan darah 

   

 Total    
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                      Lampiran 8 

KUESIONER PERILAKU DIET HIPERTENSI 

Berilah tanda “ √ “ pada kotak sesuai jawaban saudara 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

TD : Tidak Pernah 

No Pernyataan SL SR KD TD Skore 

1 Saya makan makanan yang asin-asin : ikan 

asin, ikan pindang, teri, telor asin, abon 

     

2 Saya mengkonsumsi banyak sayur berserat      

3 Saya merokok      

4 Saya minum kopi setiap hari      

5 Saya makan buah lebih banyak      

6 Saya makan makanan yang kaya kalium : 

bayam, kol,brokoli, tomat 

     

7 Saya minum susu rendah lemak      

8 Saya minum yogurt      

9 Saya makan ikan : bandeng, tuna      

10 Saya makan daging ayam tanpa kulit      

11 Saya makan tahu, tempe      

12 Saya minum minuman bersoda      

13 Saya mengurangi makan daging merah : 

daging sapi, daging kambing 

     

14 Saya mengurangi makan dengan bumbu 

kecap, saos 

     

15 Saya makan buah durian      

16 Saya makan tape      

17 Saya makan biscuit, keripik      

18 Saya makan gorengan dengan minyak 

kelapa/ mentega 

     

19 Saya makan kuning telor      

20 Saya makan beras merah, kentang      

Total      
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                                      Lampiran 9 

 

LEMBAR CATATAN KEPATUHAN MINUM OBAT PENDERITA HIPERTENSI DI POS PEMBINAAN TERPADU KELURAHAN  MOJOROTO 

KOTA KEDIRI JAWA TIMUR 

No Responden    : 

Nama Obat/ Dosis Obat             : 

Waktu minum obat    : 

Berilah Tanda V pada waktu anda minum obat sesuai resep dokter 

 

 

    Hari/ 

Tanggal  

       

Nama Obat Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

                      

                      

                      

 

    Hari/ 

Tanggal  

       

Nama Obat Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 
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         Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI TEKANAN DARAH KELOMPOK INTERVENSI 

No  

Responden 

Tekanan Darah 

Sebelum 

Edukasi 

Sistol/Diastole 

Tekanan Darah setelah Edukasi 

 

Minggu 1 

Sistol/Diastole 

Minggu 2 

Sistol/Diastole 

Minggu 3 

Sistol/Diastole 

Minggu 4 

Sistol/Diastole 

      

      

      

      

      

      

 

LEMBAR OBSERVASI TEKANAN DARAH KELOMPOK  KONTROL 

No  

Responden 

Tekanan Darah 

Sebelum 

Edukas 

Sistole/Diastole  

Tekanan Darah setelah Edukasi 

 

Minggu 1 

Sistol/Diastole 

Minggu 2 

Sistol/Diastole 

Minggu 3 

Sistol/Diastole 

Minggu 4 

Sistol/Diastole 
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DIET 

HIPERTENSI 

 

PERHATIAN!  

Periksalah tekanan darah Anda 

secara teratur Tekanan darah 

orang dewasa dinyatakan 

“Normal”adalah 120/80 mmHg 

Oleh: 

Anik Nuridayanti 

PRODI MAGISTER KEPERAWATAN 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 

2016 

 

Diet Hipertensi diberikan kepada pasien dengan 

tekanan darah di atas normal  

Tujuan diet : 

1. Membantu menurunkan tekanan darah  

2. Membantu menghilangkan penimbunan cairan 

dalam tubuh atau bengkak  

 

** Penyebab timbunan air dalam tubuh: kegagalan 

tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan, 

akibatnya tubuh tidak mampu mengeluarkan 

garam natrium yang berlebihan dalam jaringan. 

Natrium ini akan mengikat air sehingga 

menimbulkan penimbunan cairan dalam tubuh

 

Syarat diet : 

1. Makanan beraneka ragam mengikuti 

pola gizi seimbang  

2.  Jenis dan komposisi makanan 

disesuaikan dengan kondisi penderita  

3.  Jumlah garam disesuaikan dengan 

berat ringannya penyakit dan obat 

yang diberikan 

 

Contoh Menu 

Pagi Siang Malam 

Nasi  

Telur bumbu balado 

Tumis buncis Jam 

10.00 (Selingan) Jus 

buah 

Nasi 

Ikan pepes Sambal 

goreng kering 

tempe Sayur 

bening bayam 

Buah: pepaya 

Nasi  

Ayam bakar Oseng-

oseng tahu dan cabe 

hijau Cah sayuran 

Buah:jeruk manis 

Pukul 21.00 buah 
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Pengaturan Makanan 
Bahan 

makanan yang 

di anjurkan 

• Makanan yang segar: sumber hidrat arang, 
protein nabati dan hewani, sayuran dan 
buah-buahan yang banyak mengandung 
serat.  

• Makanan yang diolah tanpa atau sedikit 
menggunakan garam natrium, vetsin, 
kaldu bubuk. 

 • Sumber protein hewani: penggunaan 
daging/ ayam/ ikan paling banyak 100 
gram/ hari. Telur ayam/ bebek 1 butir/ 
hari.  

• Susu segar 200 ml/ hari 
Bahan 

makanan yang 

di batasi 

 Pemakaian garam dapur 

 Penggunaan bahan makanan yang 
mengandung natrium seperti soda kue. 

Bahan 

makanan yang 

di hindari 

 Otak, ginjal, paru, jantung, daging 
kambing  

 Makanan yang diolah menggunakan 
garam natrium - Crackers, pastries, dan 
kue lain- lain - Krupuk, kripik dan makanan 
kering yang asin  

 Makanan dan minuman dalam kaleng: 
sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah-
buahan dalam kaleng  

  Makanan yang diawetkan: dendeng, 
abon, ikan asin, ikan pindang, udang 
kering, telur asin, telur pindang, selai 
kacang, acar, manisan buah 

  Mentega dan keju  
 Bumbu-bumbu: kecap asin, terasi, petis, 

garam, saus tomat, saus sambel, tauco 
dan bumbu penyedap lainnya  

 Makanan yang mengandung alkohol 
misalnya: durian, tape 

 

 

 

 

TERAPI 

 OBAT HIPERTENSI 

 

Obat merupakan senyawa yang 

digunakan untuk mencegah, 

mengobati, mendiagnosis penyakit 

atau gangguan gangguan tertentu 

 

 

 

Tujuan pengobatan hipertensi  

1. mengurangi kesakitan dan kematian 

kardiovaskuler akibat tekanan darah tinggi 

dengan cara-cara semininmal mungkin 

2.  Meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal 

ini di capai dengan mencapai dan 

mempertahankan tekanan darah dibawah 

140/90 mmHg 

 

Obat Hipertensi 

1. Diuretik digunakan untuk 

menurunkan tekanan darah dengan 

mengeluarkan natrium tubuh dan 

mengurangi volume darah contoh 

obat : furosemide, spironolaktone. 

1. Angiotensin converting enzim 

mengurangi retensi natrium dan air, 

mengurangi volume darah, terjadi 

vasodilatasi terutama di otak, 

jantung ginjal contoh obat : enapril, 

captopril, lisinopril 

2. Calcium chanel bloker adalah obat 

paling efektif dalam mengurangi 

variabilitas pada tekanan darah 

contoh obat : nifedipne, amlodipine 

3. Beta bloker pada jantung 

mengurangi denyut jantung dan 

kontraktilitas saat saraf simpatik 

terstimulasi seperti saat olah raga 

atau stress contoh obat : Atenolol, 

Bisoprolol, propanolol 
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   Lampiran 12 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

 

Pokok Bahasan  : Pengetahuan diet dan terapi obat pasien hipertensi 

Sub Pokok Bahasan  : Diet terapi  obat hipertensi  

Hari / Tanggal  : - 

Waktu    : 30 menit 

Tempat                        : Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri 

Jawa Timur 

A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU ) 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan pasien tahu dan memahami serta mau 

melakukan diet yang benar dan minum obat rutin sesuai resep dokter 

B. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK ) 

Setelah mendapatkan pendidikan kesehatan, pasien hipertensi mampu: 

1. Menjelaskan pengertian diet 

2. Menjelaskan tujuan diet hipertensi  

3. Menyebutkan  makanan yang boleh di makan dan yang dilarang pasien 

hipertensi 

4. Menjelaskan pengertian obat hipertensi 

5. Menyebutkan tujuan terapi obat hipertensi 

6. Menyebutkan obat hipertensi 

7. Melaksanakan diet dan terapi obat 

C. Materi Pendidikan Kesehatan 

1. Pengertian diet hipertensi 

2. Tujuan diet hipertensi 

3. Diet hipertensi yang di anjurkan dan yang di larang 

4. Pengertian obat hipertensi  

5. Tujuan pemberian obat hipertensi 
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6. Obat obat hipertensi yang dikonsumsi pasien 

 

D. Metode dan Media 

1. Metode : Ceramah  

2. Media  :  Power Point dan  Leaflet 

E. Kegiatan 

No. Tahap Waktu Kegiatan 

Peneliti Penderita hipertensi 

1. Pendahuluan 5 menit 1. Mengucap salam 

2. Apersepsi tentang 

penyakit hipertensi  

3. Menjelaskan tujuan 

dan pokok materi 

secara singkat 

Menjawab salam dan 

memperhatikan 

penjelasan peneliti 

2. Penyajian 20 menit 1. Menjelaskan 

pengertian diet 

hipertensi 

2. Menjelaskan tujuan 

diet hipertensi  

3. Menjelaskan  makanan 

yang boleh di makan 

dan yang dilarang 

penderita  hipertensi 

4. Memberi kesempatan 

pada penderita 

hipertensi  untuk 

bertanya 

5. Menjelaskan 

pengertian obat 

hipertensi 

6. Menjelaskan  tujuan 

terapi obat hipertensi 

7. Menjelaskan  obat 

hipertensi 

8. Meminta penderita 

hipertensi  untuk 

mengulangi  

penjelasan 

9. Memberi kesempatan 

Memperhatikan  

 

 

 

 

 

Menanyakan materi 

jika yang belum 

jelas 

 

Mengulangi 

penjelasan dengan 

kalimat sendiri 

 

Memperhatikan  
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kepada penderita 

hipertensi untuk 

bertanya 

  

Menanyakan materi 

yang belum 

dimengerti dan 

mengulangi 

penjelasan  

3. Penutup 5 menit 1. Memberikan evaluasi 

berupa pertanyaan 

lisan pada penderita 

hipertensi 

2. Menyimpulkan inti 

materi pendidikan 

kesehatan bersama 

pasien/keluarga 

3. Mengucapkan salam 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan, 

memperhatikan isi 

kesimpulan dan 

memberikan salam 

diakhir pertemuan 

 

F. Evaluasi 

Evaluasi tercapai bila penderita hipertensi  dapat mengulangi kembali dengan 

bahasanya sendiri mengenai : pengertian diet hipertensi,  tujuan diet hipertensi, 

makanan yang dianjurkan dan yang dilarang, Pengertian obat, tujuan terapi obat,  

dan obat hipertensi 
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Lampiran Materi : 

DIET DAN  TERAPI OBAT HIPERTENSI 

Diet Hipertensi 

1. Diet hipertensi adalah salah satu cara mengatasi hipertensi tanpa efek samping 

yang serius, karena metode pengendaliannya yang alami. (Utami,2009) 

2. Tujuan penatalaksanaan diet hipertensi yaitu untuk menurunkan tekanan 

darah, menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol dan asam urat 

(Soenardi, 2005) 

Tujuan diet hipertensi (Ramayulis, 2008) 

1. Mengurangi asupan garam untuk menurunkan tekanan darah, idealnya  dalam 

sehari menggunakan 5gram atau 1 sendok teh, memperbanyak serat, 

mengkonsumsi lebih banyak sayur dan serat akan mempermudah buang air 

besar dan menahan sebagian asupan natrium, menghentikan kebiasaan buruk 

seperti merokok karena dapat meningkatkan kerusakan pembuluh  darah 

dengan mengendapkan kolesterol pada pembuluh darah, minum kopi dapat 

memacu detak jantung,  maupun minum alkohol, memperbanyak asupan 

kalium untuk membantu mengatasi kelebihan natrium, memenuhi kebutuhan 

maknesium karena magnesium itu dapat menurunkan tekanan darah, 

melengkapi kebutuhan kalsium karena untuk mencegah terjadinya komplikasi 

dari hipertensi, manfaat sayuran dan bumbu dapur dapat untuk mengontrol 

tekanan darah. 
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Jenis diet Hipertensi 

Secara garis besar  ada 4 macam diet hipertenti untuk menanggulangi atau 

mempertahankan tekanan darah (Ramayulis, 2008) yaitu : Diet rendah garam, 

diet rendah kolesterol, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori. 

Prinsip diet hipertensi menurut Utami, 2009 

1. Makanan beranekaragam dan gizi seimbang. jenis dan komposisi makanan 

disesuaikan dengan kondisi penderita, jumlah garam dibatasi dengan keadaan 

kesehatan penderita dan jenis makanan dalam daftar diet. 

2. Diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) adalah diet yang 

mengutamakan beberapa grup makanan, seperti lebih banyak buah, sayuran, 

dan makanan yang mengandung biji-bijian (Depkes, 2006).  Konsumsi produk 

susu rendah lemak juga disarankan dalam diet ini. Modifikasi gaya hidup 

yang penting dilakukan menurut Hyman (2001) adalah mengadopsi pola 

makan DASH yang kaya akan kalium dan kalsium, serta rendah natrium. 

Penelitian  National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) menunjukkan 

bahwa DASH dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan meng-improve 

kadar lipid darah (lemak dalam aliran darah), yang mengurangi risiko 

penyakit kardiovaskular.  Syarat diet yang dicetuskan oleh NHLBI (2014) dan 

Beckerman (2014) juga tak jauh berbeda dengan Depkes, yaitu: 

Mengutamakan konsumsi sayuran, buah-buahan, dan produk susu bebas 

lemak atau yang rendah lemak, mengutamakan biji-bijian, ikan, unggas, 

kacang-kacangan, dan minyak sayur, utamakan makanan yang kaya dalam 

kalium : Kentang , bayam, kol, brokoli,tomat, wortel,pisang, jeruk, anggur, 
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mangga, melon,stroberi, semangka, nanas, susu rendah lemak, dan yogurt, 

kalsium: tempe, tahu, bandeng presto, kacang-kacangan, yogurt, susu rendah 

lemak, magnesium : Beras( terutama beras merah), kentang, tomat,wortel, 

sayuran berwarna hijau, jeruk, lemon ikan salmon, dan daging ayam tanpa 

kulit.  serat, sayuran, apel, jeruk, belimbing, dan protein, sumber protein yang 

dianjurkan: ikan, ayam, biji-bijian, produk olahan kedelai (tempe, tahu, dll). 

3. Makanan yang harus dihindari atau dibatasi adalah: 

Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi (otak, ginjal, paru, minyak kelapa, 

gajih). Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium (biskuit, 

crakers, keripik dan makanan kering yang asin). Makanan dan minuman 

dalam kaleng (sarden, sosis, korned, sayuran serta buah-buahan dalam kaleng, 

soft drink). Makanan yang diawetkan (dendeng, asinan sayur atau buah, abon, 

ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang). Susu full cream, 

mentega, margarin, keju mayonnaise, serta sumber protein hewani yang tinggi 

kolesterol seperti daging merah (sapi/kambing), kuning telur, kulit ayam). 

Bumbu-bumbu seperti kecap, maggi, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco 

serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium. 

Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, tape. 

Terapi obat 

Obat  merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, 

mendiagnosis penyakit atau gangguan gangguan tertentu (IONI, 2000) 

Tujuan pengobatan hipertensi adalah mengurangi morbiditas dan mortalitas 

kardiovaskuler akibat tekanan darah tinggi dengan cara-cara semininmal 
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mungkin mengganggu kualitas hidup pasien. Hal ini di capai dengan 

mencapai dan mempertahankan tekanan darah dibawah 140/90 mmHg 

(IONI,2000) 

Obat Hipertensi : 

1). Diuretik 

Diuritik mengobati hipertensi dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air 

melalui ginjal. Hal ini mengurangi volume dan aliran balik vena, sehingga 

mengurangi curah jantung  (Casey, 2011). Diuritik menurunkan tekanan darah 

terutama dengan mendeplesi simpanan natrium tubuh, mula-mula diuretik 

menurunkan tekanan darah dengan mengurangi volume darah dan curah 

jantung, tahanan vaskuler perifer mungkin meningkat. Setelah 6-8 minggu 

curah jantung kembali ke normal dan vaskuler perifer. Diuretik efektif 

menurunkan tekanan darah sebesar 10-15 mmHg pada sebagian besar pasien 

dan diuretik sendiri sering memberikan hasil pengobatan yang memadai bagi 

hipertensi esensial ringan dan sedang (Katzung, 2012) 

2). Angiotensin Converting Enzim  inhibitor 

Pada inhibitor ACE contohnya adalah enapril, captopril, lisinopril dan obat 

lain di golongan ini menurunkan pembentukan angiotensin II. Dengan 

ekskresi ACE inhibitor akan mengurangi retensi natrium dan air, mengurangi 

volume darah, terjadi vasodilatasi terutama di otak, jantung dan ginjal serta 

menurunkan TPR (Casey, 2012). Antagonis reseptor angiotensin II, losartan 

dan candesartan memiliki efek fisiologis mirip dengan ACE inhibitor, obat ini 
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dibutuhkan karena ACE inhibitor memblokade hormon angiotensin II yang 

menyebabkan konstriksi pembuluh darah. 

3). Calcium chanel bloker 

Efek dari kalsium ekstra selular adalah pada kontraksi otot polos jantung dan 

pembuluh darah. Obat yang menghalangi masuknya kalsium ke dalam otot-

otot polos akan mengurangi kontraksi dan juga sistem konduksi jantung. Obat 

calsium chanel bloker adalah paling efektif dalam mengurangi variabilitas 

pada tekanan darah. Calcium chanel bloker dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok besar yaitu : bekerja terutama pada miokardium misalnya 

verapamil, bekerja pada otot polos pembuluh darah misalnya nifedipine,  

felodipine dan amlodipine serta yang bekerja pada myocardium dan otot polos 

pembuluh darah misalnya ditializem. 

4). Beta bloker 

Beta bloker bertindak dengan menghalangi ikatan noradrenalin dengan 

reseptor pada sel, miokardium, saluran pernafasan dan pembuluh darah 

perifer. Efek pada jantung adalah mengurangi denyut jantung dan 

kontraktilitas terutama saat sraf simpatik terstimulasi seperti seperti pada saat 

olah raga dan stress. Penurunan curah jantung mengakibatkan penurunan 

tekanan darah, selain itu obat ini juga mengurangi efek noradrenalin pada 

RAAS, mengurangi pelepasan rennin dari ginjal dan dapat menyebabkan 

vasodilatasi dari arteriol yang mengurangi TPR ( Casey,2011). 
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5). Alpha-I-Adrenegik bloker 

Stimulasi dari reseptor Apha I oleh noradrenalin menyebabkan penyempitan 

pembuluh darah dan saluran pernafasan, relaksasi pada saluran 

gastrointestinal dan kontraksi sfingter kandung kemih. Dalam sirkulasi, alpha-

I reseptor ditemukan terutama dikulit, otot rangka, ginjal dan saluran 

pencernaan. Obat obatan seperti prazosin, dan terazosin doxasoxin digunakan 

untuk mengobati hipertensi karena mereka menginduksi vasodilatasi perifer, 

yang menyebabkan penuruna TPR. Efek samping dari obat jenis ini dapat 

menyebabkan hipotensi postural, impotensi dan inkontinensia urine 

meningkat pada wanita 9 Casey,2011) 
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Lampiran 13 

Data  Validitas Pengetahuan Diet dan Terapi Obat Penderita Hipertensi 

No. ITEM Rekap r hitung  
r tabel  

Keputusan 
α  0,05; n = 20 

1 1 0,726 0,444 Valid 

2 2 0,753 0,444 Valid 

3 3 0,883 0,444 Valid 

4 4 0,806 0,444 Valid 

5 5 0,726 0,444 Valid 

6 6 0,883 0,444 Valid 

7 7 0,753 0,444 Valid 

8 8 0,753 0,444 Valid 

9 9 0,646 0,444 Valid 

10 10 0,883 0,444 Valid 

11 11 0,726 0,444 Valid 

12 12 0,646 0,444 Valid 

13 13 0,753 0,444 Valid 

14 14 0,883 0,444 Valid 

15 15 0,568 0,444 Valid 

16 16 0,753 0,444 Valid 

17 17 0,883 0,444 Valid 

18 18 0,646 0,444 Valid 

19 19 0,753 0,444 Valid 

20 20 0,726 0,444 Valid 

 

Interpretasi Reliabilitas 
 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,963 20 
 

Berdasarkan analisis reliability dengan ini didapatkan r11 spearman-brown 

coefficient sebesar 0,963 > 0,60 maka test reliabel. 
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Data Validitas Perilaku Diet penderita Hipertensi 

No. ITEM Rekap r hitung  
r tabel  

Keputusan 
α  0,05; n = 20 

1 1 0,856 0,444 Valid 

2 2 0,672 0,444 Valid 

3 3 0,844 0,444 Valid 

4 4 0,555 0,444 Valid 

5 5 0,785 0,444 Valid 

6 6 0,783 0,444 Valid 

7 7 0,856 0,444 Valid 

8 8 0,783 0,444 Valid 

9 9 0,560 0,444 Valid 

10 10 0,658 0,444 Valid 

11 11 0,593 0,444 Valid 

12 12 0,688 0,444 Valid 

13 13 0,783 0,444 Valid 

14 14 0,658 0,444 Valid 

15 15 0,856 0,444 Valid 

16 16 0,783 0,444 Valid 

17 17 0,658 0,444 Valid 

18 18 0,538 0,444 Valid 

19 19 0,856 0,444 Valid 

20 20 0,783 0,444 Valid 

 

 

Interpretasi Reliabilitas 
 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,956 20 
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Berdasarkan analisis reliability dengan (-reliability analysis – scale (split) ini 

didapatkan r11 spearman-brown coefficient sebesar 0,956 > 0,60 maka test reliabel. 
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Lampiran 15 

Mengukur Tekanan Darah 

 

Pengertian : Mengukur tekanan darah untuk mengetahui sistole dan diastole 

Prosedur 

Persiapan Alat :  

1. Tensi meter 

2. Stetoskop 

3. Lembar catatan tekanan darah 

Persiapan Pasien : 

1. Memberi salam   

2. Menjelaskan tindakan yang akan di lakukan 

Pelaksanaan  : 

1. Mengatur posisi  pasien 

2. Mengatur posisi klien, lengan atas sejajar dengan jantung 

3. Gulung lengan baju bagian atas lengan, palpasi arteri brakhialis dan letakkan 

manset pada lengan atas 2-3 cm  diatas vena cubiti dengan pipa karetnya berada 

di bagian luar lengan. 

4. Letakkan stetoskop ditelinga dan pastikan bunyinya jelas. 

5. Palpasi nadi brakhialis dengan ujung jari satu tangan lalu meletakkan stetoskop di 

daerah tersebut. 

6. Gembungkan  manset dengan perlahan  lepaskan 2 sampai 3 mmhg perdetik. 
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7. Catat titik pada manometer saat bunyi jelas yang pertama terdengar sebagai bunyi 

sistole 

8. Lanjutkan mengempiskan manset, catat titik pada manometer sampai 2 mmhg 

terdekat dimana bunyi tersebut hilang sebagai tekanan diastole 

9. Kempeskan manset dengan cepat dan sempurna, buka manset dari lengan 

10. Bantu klien posisi yang nyaman dan tutup lengan atas. 

11. Beritahu hasil pemeriksaan darah kepada pasien 

12. Pemeriksa cuci tangan 

 

Sumber :Perry & Potter (2005), Timby (2009) 
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 Lampiran 16 

OBAT HIPERTENSI 

1. Captopril 

Fungsi utama obat ini adalah untuk mengobati hipertensi dan gagal jantung. 

Captopril  akan membuat dinding pembuluh darah lebih rileks sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah, sekaligus meningkatkan suplai darah dan oksigen 

ke jantung. Obat ini dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat 

antihipertensi lainnya. Dalam pasien gagal jantung, captopril mengurangi 

kadar cairan yang berlebihan dalam tubuh sehingga meringankan beban 

jantung dan memperlambat gagal jantung. 

Indikasi : 

Hipertensi, gagal jantung  

Kontraindikasi : 

            Hipersensitif terhadap captopril , hamil, menyusui, gagal ginjal, stenosis aorta 

Aturan minum : 

Hipertensi ringan sampai sedang: 

            Awal 12,5 mg 2x/hari, pemeliharaan : 25mg 2x/hari dapat ditingkatkan 

dengan   waktu 2-4 minggu max 50 mg3x/hari 

Hipertensi berat : 

Awal 12,5 mg 2x/ hari dapat ditingkatkan bertahap sampai dengan 

maksimal 50 mg3x/hari 

Gagal Jantung : 

Awal 6,25 atau 12,5 mg pemeliharaan : 25 mg 2-3x/hari ditingkatkan bertahap 

dengan selang waktu minimal 2 minggu maksimal 150 mg/hari 

Efek Samping : 

Batuk kering, mual muntah, pusing, sulit tidur. 

2. Amlodipine dan Nifedipine 

Berfungsi untuk  menghalangi masuknya kalsium ke dalam otot-otot polos 

http://www.alodokter.com/gagal-jantung
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akan mengurangi kontraksi jantung.  

Amlodipine bekerja perlahan namun memberikan efek antihipertensi yang 

dapat bertahan hingga 24 jam sehingga cukup diberikan satu kali sehari 

Indikasi            : Hipertensi, gagal jantung 

Kontraindikasi  :Gagal ginjal, disfungsi hati, hamil, ibu menyusui 

Aturan minum   : 5 mg 1x/hr maks 10mg/hr, hipertensi awal 2,5 mg/hari 

Efek samping    : Sakit kepala, mual, lesu, kulit  memerah. 

3. Nifedipine           

Indikasi    : Hipertensi, gagal jantung 

Kontraindikasi  : hipersensitif terhadap nifedipine, hamil 

Aturan minum   : Awal 10 mg 3x/hari, bisa ditingkatkan  menjadi 20 mg/hari 

Efek samping   : Sakit kepala, tekanan darah menurun drastis, mual, muntah, 

nyeri epigastrik,kram kaki, ruam kulit. 

 

           Sumber  :Casey  (2012), MIMS volume 7 (2006) 
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