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ABSTRAK 
 
Hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Tekanan Darah Pada Guru SMA N 
1 Wonosari Klaten  

dr. Sigit Widyatmoko,Sp.PD,M.Kes1 , dr. Sulistyani1, Elfera Puri Nur Ilma2 
1Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Indeks massa tubuh merupakan alat yang sederhana untuk memantau 

status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan 
kelebihan berat badan. Masalah kelebihan berat badan dapat memacu kelainan 
kardiovaskuler, salah satu yang terpenting adalah hipertensi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan 
darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 52 sampel 
guru dipilih dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Tahapan 
pengambilan data dimulai dari penyebaran lembar persetujuan dan kuesioner, 
pengukuran berat badan dan tinggi badan, penghitungan indeks massa tubuh, dan 
pengukuran tekanan darah. Data dianalisis dengan menggunakan uji komparatif 
Chi-Square. 

Hasil penelitian menunjukkan jumlah sampel terbesar adalah sampel pria 
yaitu 28 sampel dan kelompok usia terbesar 45-54 tahun. Kategori indeks massa 
tubuh dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu nomal dan berlebih, dan untuk 
tekanan darah dibagi menjadi 2 yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik, 
keduanya dibagi menjadi normal dan hipertensi. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah, baik pada 
tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik (p = 0,000) 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara indeks 
massa tubuh dengan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun diastolik. 

  
Kata kunci : Indeks massa tubuh, Tekanan darah, Guru SMA N 1 Wonosari 
Klaten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PENDAHULUAN 

Antropometri merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam 

penentuan status gizi pada anak-anak maupun orang dewasa pada masyarakat. 

Salah satu ukuran antropometri yang sering digunakan adalah pengukuran berat 

badan serta tinggi badan. Selain itu juga sering digunakan pengukuran tebal lemak 

di bawah kulit serta lingkar lengan atas. Pengukuran berat badan pada dewasa ini 

merupakan sesuatu yang menjadi masalah bagi sebagian orang, terutama pada 

orang dewasa (Waspadji dkk, 2010). Laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 

menyatakan bahwa batasan berat badan normal orang dewasa ditentukan 

berdasarkan nilai Body Mass Index atau yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia menjadi Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan alat yang 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan 

dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka mempertahankan berat 

badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai harapan hidup lebih 

panjang (Supariasa dkk., 2001). 

Dewasa ini kelebihan berat badan sudah menjadi hal biasa baik di negara 

maju maupun di negara yang sedang berkembang. Masalah berat badan seperti 

obesitas merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal tersebut patut mendapat 

perhatian karena kelebihan berat badan dapat memacu berbagai kelainan 

kardiovaskuler terutama stroke, penyakit jantung, diabetes, kelainan 

muskuloskeletal, dan beberapa kanker. Salah satu kelainan kardiovaskuler yang 

terpenting adalah hipertensi. Sekitar 75% hipertensi secara langsung berhubungan 

dengan kelebihan berat badan (WHO, 2007). 

Berdasarkan laporan WHO, obesitas merupakan salah satu dari 10 kondisi 

yang berisiko di seluruh dunia dan salah satu dari 5 kondisi yang merupakan 

risiko untuk terjadinya kematian.  Tterdapat 2,8 juta orang dewasa meninggal 

setiap tahun sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu 

terdapat data-data dari WHO yang didapatkan 44% diabetes, 23%  penyakit 

jantung iskemik dan antara 7% dan 41% kanker tertentu disebabkan oleh 

kelebihan berat badan dan obesitas. Prevalensi obesitas di seluruh dunia telah 

meningkat dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Obesitas adalah suatu kelainan 



atau penyakit yang ditandai oleh penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh 

secara berlebihan (WHO, 2007). 

Secara global, lebih dari 1 milyar orang dewasa mengalami kelebihan 

berat badan dan setidaknya 300 juta diantaranya mengalami obesitas. Prevalensi 

laki-laki obesitas di negara-negara Afrika bergerak cukup cepat, dari angka 3,4% 

pada tahun 2002 menjadi 5,3% lima tahun berikutnya, sedangkan prevalensi 

wanita obesitas bergerak lebih cepat lagi dari angka 10,4% menjadi 15,25% dalam 

periode yang sama ( WHO, 2007). 

Peningkatan angka kejadian obesitas penduduk dewasa Indonesia cukup 

tinggi. Seperti di provinsi Sumatra Utara dengan pembagian persentasi penduduk 

pria 17,7% dan untuk penduduk perempuan 23,8%, sama halnya  pada penduduk 

di DKI Jakarta 22,7% untuk laki-laki dan 30,7% untuk penduduk wanita. 

Prevalensi terbesar kejadian obesitas di Jawa Tengah terdapat di Semarang yaitu 

dengan presentasi 24,3% untuk penduduk pria ataupun wanita. Penelitian di 

Jakarta tahun 2002-2004 pada anak 6-12 tahun menunjukkan adanya peningkatan 

tekanan darah yang disertai profil lipid yang buruk berupa tingginya kadar 

kolestrol total dan LDL (low density lipoprotein)(Depkes RI, 2007). 

Mortalitas yang berkaitan dengan obesitas, terutama dengan obesitas 

sentral, sangat erat hubungannya dengan sindrom metabolik metabolik. Sindrom 

metabolik merupakan satu kelompok kelainan metabolik, yang selain obesitas, 

meliputi resistensi insulin, gangguan toleransi glukosa, abnormalitas trigliserida 

dan homeostasis, disfungsi endotel serta hipertensi. Di Indonesia saat ini penyakit 

kardiovaskular masih merupakan penyebab kematian utama. Menurut survei 

kesehatan rumah tangga prevalensi penyakit jantung serta penyakit pembuluh 

darah menduduki urutan ketiga pada 1980 dengan prevalensi sebesar 9,9%, 

,meningkat menjadi 9,7% diurutan kedua pada tahun 1986, pada tahun 1990 

meningkat menjadi peringkat pertama dengan prevalensi sebesar 16,5% 

(Sugondo, 2007). 

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa lebih dari 50% hipertensi 

disebabkan oleh obesitas. Laju pengendalian tekanan darah yang dari dahulu 

semakin meningkat, dalam dekade terakhir ini tidak menunjukkan kemajuan lagi. 



Sampai saat ini data lengkap dari hipertensi sebagian besar berasal dari negara-

negara yang sudah maju. Data dari The National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) menunjukkan bahwa dari tahun 1999-2000, 

insidensi hipertensi pada orang dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti 

terdapat 58-65 juta orang hipertensi di Amerika, dan peningkatan 15 juta dari data 

NHANES III tahun 1988-1991. Hipertensi esensial sendiri merupakan 95% dari 

seluruh kasus hipertensi ( Yogiantoro, 2007). Kejadian hipertensi di Indonesia 

telah mencapai 31,7% dari total penduduk dewasa. Data tersebut diperoleh dari 

hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskerdas) pada tahun 2007-2008 

(Syamsudin, 2011).  

SMA N 1 Wonosari yang berlokasi sangat stretegis yaitu di Jalan Raya 

Jogja-Solo Pakis Wonosari Klaten. Memliki visi yaitu sebagai sekolah yang 

mendarma baktikan diri menuju sumber insani yang berkualitas, berprestasi, 

mantap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan siap menghadapi era global. 

Visi tersebut diaplikasikan dengan misi yang salah satunya menyebutkan bahwa 

menumbuhkan semangat kerja dan kedisiplinan guru-guru. Salah satu cara untuk 

merealisasikan misi tersebut adalah dengan mejaga kesehatan agar semangat kerja 

guru-guru SMA N 1 Wonosari Klaten semakin meningkat (Profil SMA N 1 

Wonosari Klaten, 2012). 

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 

tekanan darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten.  

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan 

indeks massa dengan tekanan darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional denagn 

pendekatan cross sectional. Tempat penelitian dilakukan di SMA N 1 Wonosari 

Klaten dengan waktu penelitian bulan Agustus 2012. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh Guru SMA N 1 Wonosari Klaten. Penelitian menggunakan sember 

data primer. Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh peneliti dengan 



menghitung indeks massa tubuh serta mengukur tekanan darah menggunakan 

sphygmomanometer. Pengambilan sampel dengan metode non probability 

sampling, dengan teknik consecutive sampling. Berdasarkan rumus besar sampel 

yang digunakan maka didapatkan sampel minimal sebanyak 52 sampel. Kriteria 

inklusi dari penelitian yaitu responden tercatat sebagai guru SMA N 1 Wonosari 

Klaten, responden mampu menyelesaikan rangkaian pengambilan data. 

Sedangkan untuk kriteria yang tidak dimasukkan dalam sampel (kriteria eksklusi ) 

yaitu responden wanita yang sedang dalam keadaan hamil, responden seorang 

olahragawan, responden yang memiliki riwayat DM, penyakit jantung koroner, 

gangguan hormon seperti hipertiroid, hiperinsulinemia, dan kelainan ginjal, serta 

responden dalam pengobatan yang mempengaruhi tekanan darah seperti 

propanolol, captopril, nifedipin, dan furosemid, dan obat lain yang dapat 

mempengaruhi tekanan darah. Variabel bebas dari penelitian ini adalah indeks 

massa tubuh guru SMA N 1 Wonosari Klaten yang dihitung dengan cara berat 

badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m2). Berat badan diukur dengan 

timbangan pegas, dan tinggi badan diukur dengan menggunakan mikrotoa. 

Variabel terikat penelitian ini adalah tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan 

menggunakan sphygmomanometer raksa dan sthetoscope. Tekanan darah dibagi 

dalam normal dan hipertensi baik untuk tekanan sistolik maupun diastolik. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

persetujuan menjadi responden, lembar kuesioner, pengukur berat badan dengan 

timbangan pegas, pengukuran tinggi badan dengan menggunakan mkrotoa, dan 

pengukuran tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer dan 

stethoscope. Penelitian dimulai dari permintaan persetujuan untuk dijadikan 

sampel dalam penelitian dan mengisi lembar kuesioner untuk mendapatkan 

kriteria sampel sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti di kriteria restriksi, 

kemudian dilanjutkan mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, menghitung 

indeks massa tubuh, mengukur tekanan darah  diakhiri dengan pengolahan data. 

Data akan dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows 19.0 dengan 

uji analisis Chi-Square, yaitu uji hipotesis komparatif tidak berpasangan tabel 2x2.  

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Penelitian dilakukan pada  guru SMA N 1 Wonosari Klaten pada bulan 

Agustus 2012. Sebanyak 52 sampel digunakan dalam penelitian ini, yang 

sebelumnya diperoleh sebanyak 60 sampel yang memenuhi kriteria restriksi, 

kemudian dipilih sesuai dengan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh peneliti 

sendiri. 

1. Hasil deskriptif 

Tabel 1. Gambaran Umum Sampel 
   Jumlah Presentase (%) 
Pria  28 53,8% 
Wanita 24 46,1% 
Usia 
25-34 tahun 4 7,6% 
35-44 tahun 15 28,8% 
45-54 tahun 23 44.2% 
55-60 tahun 10 19,2% 
Berat badan 
46-55 kg 11 21,1% 
56-65 kg 18 34,6% 
66-75 kg 16 30,7% 
76-85 kg 4 7,6% 
86-96 kg 3 5,7% 
Tinggi badan 
< 150 cm 1 1,9% 
150-160 cm 21 40,3% 
> 160 cm 30 57,6% 
Indeks massa tubuh 
Normal 18-24,9 kg/m2 22 42% 
Berlebih ≥25 kg/m2 30 58% 
Tekanan darah sistolik 
Normal ≤ 120 mmHg 22 42% 
Hipertensi > 120 mmHg 30 58% 
Tekanan darah diastolik 
Normal ≤ 80 mmHg 26 50% 
Hipertensi > 80 mmHg 26 50% 



Jenis kelamin jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan yaitu sebanyak 28 sampel dengan presentase 53,8%. Pada perempuan 

sebanyak 24 sampel dengan presentase 46,1%. 

Pada tabel distribsi usia responden didominasi usia 45-54 tahun yaitu 

sebanyak 23 sampel dengan presentase 44,2% kemudian diikuti oleh responden 

dengan usia 35-44 tahun sebanyak 15 sampel dengan presentase 29%. Sampel 

dengan usia 55-60 tahun sebanyak 10 sampel dengan presentasi sebanyak 19,2% 

dan yang terakhir adalah sampel dengan usia 25-34 tahun yaitu 4 sampel saja 

dengan presentase 4%. 

Berat badan yang didapatkan pada tabel distribusi  sebanyak 18 sampel 

dengan berat badan 56-65 kg dengan presentase 34,6%, kemudian sampel dengan 

berat badan 66-75 kg sebanyak 16 sampel dengan presentase 30,7%. Diikuti 

sampel dengan berat badan 46-55 kg sebanyak 11 sampel dengan presentase 

21,1%, sampel dengan berat badan 76-85 kg sebanyak 4 dengan presentase 7,6%, 

dan yang terakhir sampel dengan berat badan 86-96 sebanyak 3 responden dengan 

presentase 3%. 

Frekuensi tinggi badan sampel paling banyak berada pada rentang > 160 

cm sebanyak 30 sampel dengan presentase 57,6%, diikuti oleh sampel dengan 

tinggi badan 150-160 cm sebanyak 21 sampel dengan presentase 40,3%. Hanya 1 

sampel dengan tinggi badan < 150 cm dengan presentase 1,9%. 

Indeks massa tubuh sampel dibagi menjadi dua kategori yaitu untuk indeks 

massa tubuh normal sebanyak 22 sampel (42%), dan indeks massa tubuh berlebih 

30 sampel (58%). 

Pada hasil penelitian tekanan darah sistolik yang didapatkan sebanyak 22 

(42%) sampel dengan tekanan normal, dan 30 sampel (58%) dengan hipertensi. 

Tekanan darah diastolik hasil yang didapatkan pada penelitian ini sampel 

yang masuk dalam kategori tekanan diastolik normal sebanyak 26 sampel (50%) 

dan untuk tekanan diastolik hipertensi sebanyak 26 sampel (50%). 

Hasil penelitian yang menunjukkan karekteristik hasil antara indeks massa 

tubuh dengan tekanan darah baik tekanan darah sistolik maupun diastolik 

diperlihatkan pada tabel di bawah ini : 



Tabel 2. Karakteristik Hasil Indeks Massa Tubuh dengan Tekanan Darah 
Sistolik 

 
  Tekanan Darah Sistolik 
  Normal Hipertensi 

Indeks Massa 
Tubuh 

Normal 20  2 
Berlebih  2 28 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa sampel dengan indeks massa 

tubuh normal dengan tekanan darah sistolik tinggi atau hipertensi adalah sebanyak 

2 sampel. Terdapat 28 sampel dengan indeks massa tubuh berlebih dan hipertensi. 

Sisanya adalah sampel dengan indeks massa tubuh normal dan tekanan darah 

sistolik normal sebanyak 20 sampel, kemudian 2 sampel dengan indeks massa 

tubuh berlebih dan tekanan darah sistolik normal. 

Tabel 3. Karakteristik Hasil Indeks Massa Tubuh dengan Tekanan Darah 
Diastolik 

 
  Tekanan Darah Diastolik 
  Normal Hipertensi 

Indeks Massa 
Tubuh 

Normal 19  3 
Berlebih  7 23 

Pada tabel 3 disebutkan bahwa sebanyak 23 sampel dengan indeks massa 

tubuh berlebih dan tekanan darah diastolik tinggi atau hipertensi. Sampel dengan 

indeks massa tubuh normal dan tekanan darah diastolik normal sebanyak 19 

sampel. Untuk sampel dengan indeks massa tubuh berlebih tekanan darah 

diastolik normal sebanyak 7 sampel. Sampel dengan indeks massa tubuh normal 

dan tekanan darah hipertensi hanya berjumlah 3 sampel. 

 

2. Hasil statistik 

Data dibawah ini untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah. Analisis statistik yang akan digunakan adalah uji Chi-

Square. Uji Chi-Square merupakan uji hipotesis komparatif kategorik tidak 

berpasangan tabel 2x2. 

 Berikut adalah hasil dari uji analisis Chi-Square antara indeks massa 

tubuh dengan tekanan darah sistolik : 

Tabel 4. Hasil Analisis Chi-Square Indeks Massa Tubuh  dengan Tekanan 
Darah Sistolik 



  Tekanan Darah Sistolik p 
  Normal Hipertensi 
  n % n % 
Indeks Massa 
Tubuh 

Normal 20 91% 2 7% 0,000 

Berlebih 2 9% 28 93% 
Total  22 100 30 100  

Tabel 4 menunjukkan hasil tabel 2x2  analisis Chi-Square, dengan nilai p 

atau nilai significancy-nya adalah 0,000, artinya terdapat hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan tekanan darah sistolik.  

Untuk hasil analisis indeks massa tubuh dengan tekanan darah diastolik 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Hasil Analisis Chi-Square Indeks Massa Tubuh dengan Tekanan 
Darah Diastolik 

  Tekanan Darah Diastolik p 
  Normal Hipertensi 
  n % n % 
Indeks Massa 
Tubuh 

Normal 19 73% 3 11% 0,000 

Berlebih 7 27% 23 89% 
Total  26 100 26 100  

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis Chi-Square antara indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah diastolik, nilai significancy-nya adalah 0,000 yang berarti 

bahwa terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah 

diastolik. 

 

PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus di SMA N 1 Wonosari 

Klaten. Sekolah Menengah Atas yang ada di Jalan Raya Jogja – Solo Pakis 

Wonosari Klaten mempunyai 78 guru serta jumlah karyawan TU sebanyak 23. 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah guru pada sekolah tersebut.  

Proses penelitian dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama yaitu 

digunakan untuk mengambil sampel dengan cara purposive sample dengan 

membagikan lembar persetujuan menjadi sampel dan kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kriteria restriksi yang sebelumnya telah 

ditetapkan oleh peneliti. Hasil dari penyeleksian sampel didapatkan 60 sampel 



yang sesuai dengan kriteria restriksi namun kemudian hanya 52 sampel yang 

dipilih untuk memenuhi estimasi minimal sampel, pemilihan sampel tersebut 

sesuai dengan kriteria dari sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yatitu 

diambil sampel dengan nilai indeks massa tubuh yang tinggi dengan tekanan 

darah yang tinggi juga. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian yang ada sesuai 

dengan hipotesis yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh peneliti. 

Pengukuran berat badan menggunakan timbangan pegas dengan akurasi 

100 gram pelaksanaan menggunakan tehnik sesuai dengan standar, sampel 

melepas sepatu dan semua barang-barang yang dapat menambah berat badan 

dilepas. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan 

microtoa di pasang di dinding yang sebelumnya sudah dicek dengan ketelitian 0,1 

cm. Selesai dilakukan pengukuran kedua komponen tersebut dilanjutkan dengan 

penghitungan indeks massa tubuh dengan menggunakan rumus berat badan (kg) 

dibagi kuadrat tinggi badan (m2). Hasil tersebut lalu diklasifikasikan menjadi 

indeks massa tubuh normal yaitu 18-24,9 kg/m2 dan kategori indeks massa tubuh 

berlebih yaitu ≥ 25 kg/m2. 

  Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah pada sampel, diukur 

tekanan darah baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik dengan 

menggunakan spyghmomanometer dan stethoscope. Sebelum dilakukan 

pengukuran sampel dipersilahkan untuk beristirahat selama 5 menit, kemudian 

sampel dalam posisi duduk, lengan dalam posisi bebas serta bebaskan dari 

tekanan oleh pakaian. Pengukuran ini diulang dua kali dengan jangka waktu 2 

menit, jika pembacaan terdapat perbedaan lebih dari 5 mmHg lakukan pembacaan 

lagi. Hasil pengukuran kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu 

kategori tekanan darah normal yaitu untuk sistolik ≤ 120 mmHg, dan kategori 

tekanan darah lebih atau hipertensi yaitu > 129 mmHg. Untuk tekanan darah 

diastolik juga dibagi menjadi dua kategori yaitu normal ≤ 80 mmHg dan 

hipertensi > 80 mmHg. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan tekanan darah. Dengan demikian pada hasil penelitian ini 

akan didapatkan bentuk hubungan dan tingkat kemaknaan serta arah hubungan 



antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah sistolik serta indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah diastolik. 

Pada tabel 4 diperoleh hasil untuk analisis antara indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah sistolik yaitu dengan nilai p 0,000. Nilai p kurang dari 

0,005 maka terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah 

sistolik (Dahlan, 2011). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang berjudul Body Mass 

Index and the Prevalence of Prehypertension and Hypertension in a Chinese 

Rural Population yang menyatakan bahwa overweight dan obesitas telah menjadi 

sangat lazim dalam populasi orang dewasa Cina dan menjadi masalah kesehatan 

yang besar. Penelitian ini meunjukkan bahwa terdapat asosiasi yang kuat antara 

indeks massa tubuh dengan tekanan darah. Hubungan bermakna juga ditunjukkan 

antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah sistolik (p<0,05) (Pang et al., 

2008). 

Pada tabel 5 merupakan tabel untuk hasil analisis uji Chi-Square, hasil 

yang diperoleh untuk hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah 

diastolik yaitu p = 0,000 yang artinya bahwa terdapat hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan tekanan darah diastolik. 

Pada penelitian yang dilakukan juga oleh Pang et al (2008) juga 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah diastolik (p<0,05). Sebanyak 45.925 orang dewasa, usia 35 

tahun atau lebih, diperiksa tekanan darah serta diukur indeks massa tubuhnya oleh 

dokter yang terlatih. Hasil yang sama dengan penelitian ini adalah sampel lebih 

banyak masuk dalam kategori overweight berdasarkan klasifikasi dari WHO (25-

29,9 kg/m2) dengan presentase pada sampel pria 26,6% dan pada 32,5% pada 

sampel wanita. Pada hasil pengukuran tekanan darah prehipertensi presentasenya 

lebih tinggi daripada hipertensi yaitu 48,7%. Prevalensi dari peningkatan tekanan 

darah baik tekanan darah sistolik maupun diastolik meningkat seiring dengan 

peningkatan indeks massa tubuh. Regresi logistik multivariat menunjukkan 

overweight dan obesitas merupakan faktor risiko untuk prehipertensi dan 

hipertensi baik pada laki-laki ataupun perempuan.  



Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diharapkan oleh peneliti 

yaitu terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah yang 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. H1 atau yang dikenal dengan hipotesis 

kerja adalah yang bertujuan meramalkan sebab, hipotesis ini yang akan diuji 

kebenarannya secara empiris. Hipotesis nihil (H0) adalah kebalikan dari hipotesis 

kerja (Arief, 2008). 

Penelitian yang berjudul Relative Importance of Body Mass Index and 

Waist Circumference for Hypertension in Adults yang menilai pentingnya 

pengukuran indeks massa tubuh dan lingkar pinggang untuk penetuan hipertensi 

pada orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional analisis 

dengan sampel karyawan yang berusia 18-64 tahun dari rumah sakit umum swasta 

di kota Sao Paolo Brazil, yang mendefinisikan hipertensi sebagai adanya 

peningkatan tekanan darah arteri pada sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg 

dan untuk tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang berisi tentang umur, 

jenis kelamin, warna kulit, pendidikan, aktivitas umum, dan jam kerja. Sampel 

diklasifikasikan menurut indeks massa tubuh yaitu < 25 kg/m2, 25-29,9 kg/m2, 

dan ≥ 30 kg/m2 selanjutnya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.  Penelitian ini 

juga mendapatkan hasil yang mana jumlah sampel pria maupun wanita masuk 

dalam kategori overweight (25-29,9 kg/m2) yaitu 47,5%. Pada analisis data 

bivariat untuk kedua jenis kelamin didapatkan hasil yang sama yaitu adanya 

hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan hipertensi (p<0,001). 

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, bahwa peningkatan timbunan dapat 

menjadi risiko penyakit baik yang ada di perut maupun di bagian tubuh lainnya ( 

Sarno & Monteiro, 2007). 

Pemilihan indeks massa tubuh sebagai indikator untuk penilain status gizi 

karena metode ini merupakan metode yang mudah untuk dikerjakan, tidak perlu 

biaya yang terlalu mahal, untuk mendapatkan nilai pengukuran hanya perlu data 

berat badan serta tinggi badan, dan pembacaan hasil sesuai dengan nilai standar 

yang telah ditetapkan pada tabel klasifikasi indeks massa tubuh. Selain dari alasan 

tersebut, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh  Departemen Kesehatan 



Indonesia (Depkes RI) dengan melakukan uji analisis sensitivitas (Se) dan 

Spesifitas (Sp) dimulai dari cut-off IMT 22 sampai 30 sebagi gold standar untuk 

hipertensi, diabetus melitus (DM), dan kolesterol, dengan hasil Se 48,4% Sp = 

67,2%, yang berarti bahwa terdapat 48,4% dapat dideteksi dengan menggunakan 

indeks massa tubuh, dan 67,2% dapat digunakan untuk menentukan subjek tidak 

sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi cut-off IMT semakin 

tinggi untuk terkena hipertensi, DM dan hiperkolesterol. Peningkatan faktor risiko 

untuk hiperkolesterol dari cut-off IMT 23 menjadi 25 lebih besar dibandingkan 

dengan hipertensi, DM atau ≥ 1 risiko (Harahap dkk., 2005). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada 

guru SMA N 1 Wonosari Klaten. 

 

SARAN 

Sebaiknya untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan 

metode yang lebih baik untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 

tekanan darah, yaitu dengan menggunakan metode cohort. 

Perlu diadakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dari petugas 

kesehatan terkait tentang hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah. 

Dengan adanya hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah, maka menjaga kesehatan dengan mempertahankan nilai 

indeks massa tubuh dalam batas normal menjadi hal yang penting. 
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