
Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi 

informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh Syaifuddin yang 

berjudul Penggunaan Tanaman Herbal Pada Lansia Penderita Hipertensi Di 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap 

diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan 

dalam penelitian ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

      Surakarta,……………. 2013 

             Tertanda 

 

 

       ( ………………….)  

 



Lampiran 2 

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN 

     Kepada Yth: 

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Muh Syaifuddin 

NIM : J 210 080 079  

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan S1 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang sedang melakukan 

penelitian dengan judul Penggunaan Tanaman Herbal Pada Lansia Penderita 

Hipertensi Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

 Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu 

sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, 

maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan 

kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.  

       Surakarta,    2013 

              Peneliti  

 

 

       (Muh Syaifuddin)  



Lampiran 3  

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

PENGGUNAAN TANAMAN HERBAL PADA LANSIA  

PENDERITA HIPERTENSI DI KECAMATAN GATAK  

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama Inisal : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan  : 

4. Pekerjaan  : 

5. Agama  : 

6. Alamat  : 

 

B. Orientasi 

1. Memperkenalkan diri. 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat 

penelitian dan menjelaskan kerahasiaan informan terjamin. 

3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan. 

4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 15-20 

menit. 

C. Inti 

Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan 

merekam isi pembicaraan dengan alat perekam. 



Pertanyaan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: 

No Aspek Pertanyaan Penelitian 

 

Pertanyaan yang diajukan 

 

1.  

 

Mengetahui 

penggunaan 

tanaman herbal 

pada lansia 

penderita 

hipertensi  

di  Kecamatan 

Gatak 

Kabupaten 

Sukoharjo 

 

1. Apakah informan adalah 

lansia hipertensi yang 

menggunakan obat 

herbal? Jenis tanaman 

herbal apa yang 

digunakan oleh informan 

untuk pengelolaan 

hipertensi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1. Sejak kapan anda 

menderita hipertensi? 

2. Apakah anda 

mengkonsumsi tanaman 

herbal sebagai obat 

hipertensi? Jika iya, jenis 

tanaman herbalnya apa? 

3. Mengapa anda memilih 

jenis tanaman herbal 

tersebut daripada 

pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal 

yang lain? Apakah karena 

biaya atau tanaman tersebut 

lebih manjur atau 

bagaimana? Informasi 

tersebut anda dapatkan dari 

siapa atau berdasarkan 

pengalaman yang pernah  

anda rasakan sendiri? 

  2. Bagaimana cara meracik 

atau meramu tanaman 

herbal yang dilakukan 

oleh informan sebelum 

dikonsumsi? 

4. Darimana mendapatkan 

bahan tanaman herbal 

tersebut? Beli atau 

darimana? 

5. Bagaimana cara anda 

mengolahnya atau 

meraciknya sebelum 



dikonsumsi? Dimasak dulu 

atau bagaimana?  

6. Bahan apa saja yang anda 

butuhkan untuk membuat 

ramuan herbal tersebut? 

Selain tanaman herbal 

apakah ada bahan lain yang 

harus ditambahkan? 

Misalnya ditambah air, 

gula atau apa? 

7. Takaran untuk masing-

masing bahannya 

bagaimana?darimana 

informasi tersebut? 

  3. Berapa kali frekuensi 

konsumsi tanaman herbal 

untuk pengelolaan 

hipertensi yang dilakukan 

informan? 

8. Dalam sehari 

mengkonsumsi berapa 

kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara 

mengkonsumsinya? 

Darimana mendapatkan 

informasi dosis tersebut?   

9. Sudah berapa lama anda 

mengkonsumsi tanaman 

herbal tersebut? Berapa 

hari, minggu atau bulan? 

10. Bagaimana khasiat 

tanaman herbal yang anda 

rasakan selama ini? 

Apakah terjadi perubahan 

pada tekanan darahnya atau 

bagaimana yang dirasakan? 



11. Selama mengkonsumsi 

tanaman herbal tersebut 

apakah pernah ada efek 

negatif yang terjadi? 

Misalnya pusing, mual, 

muntah atau bagaimana?  

Jika pernah bagaimana cara 

anda menanganinya?  

    

 

 

D. Terminasi  

1. Menyimpulkan hasil wawancara. 

2. Menyampaikan terima kasih. 

3. Mengakhiri wawancara. 



Lampiran 4 

TRIANGULASI 

PENGGUNAAN TANAMAN HERBAL PADA LANSIA 

PENDERITA HIPERTENSI DI KECAMATAN GATAK 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama Inisal : 

2. Hubungan dengan lansia :  

B. Orientasi 

1. Memperkenalkan diri. 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat 

penelitian dan menjelaskan kerahasiaan informan terjamin. 

3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan. 

4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 15-20 

menit. 

C. Inti 

Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan 

merekam isi pembicaraan dengan alat perekam. 

Pertanyaan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Sejak kapan lansia menderita hipertensi? 

2. Apakah lansia mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi dan 

jenis tanaman herbalnya apa? 

3. Mengapa lansia memilih jenis tanaman herbal tersebut daripada 

pengobatan medis atau dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena 



biaya atau tanaman tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi 

tersebut didapatkan dari siapa? 

4. Darimana mendapatkan bahan tanaman herbal tersebut? Beli atau 

darimana? 

5. Bagaimana cara mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  

6. Bahan apa saja yang butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain tanaman herbal apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? 

Misalnya ditambah air, gula atau apa? 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

8. Dalam sehari mengkonsumsi berapa kali? Berapa takarannya? Bagaimana 

cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis tersebut?   

9. Sudah berapa lama lansia mengkonsumsi tanaman herbal tersebut? Berapa 

hari, minggu atau bulan? 

10. Bagaimana khasiat tanaman herbal yang lansia rasakan selama ini? 

Apakah terjadi perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang 

dirasakan? 

11. Selama mengkonsumsi tanaman herbal tersebut apakah pernah ada efek 

negatif yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  

Jika pernah bagaimana cara anda menanganinya? 

D. Terminasi  

1. Menyimpulkan hasil wawancara. 

2. Menyampaikan terima kasih. 

3. Mengakhiri wawancara. 



 

 

 

 

Lampiran 5 

 

 

 

 



Informan 1 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                     : Bp. Sp  

2. Umur                     : 66 th 

3. Jenis Kelamin       : Laki-laki 

4. Pendidikan           : Smp 

5. Pekerjaan             : Petani 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi?  

Sudah lama, kurang lebih waktu umur 30 tahun. 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa?  

Iya, belimbing wuluh,,Minum minuman dari rebusan blimbing wuluh 

3. Mengapa anda memilih jenis blimbing wuluh tersebut daripada pengobatan 

medis atau dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau 

tanaman tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda 

dapatkan dari siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan 

sendiri? 

Dulu dibilangi keponakan suruh coba minum minuman dari rebusan blimbing 

wuluh,saya coba saja. Alhamdulillah kepalanya sekarang sudah tidak mudah 

pusing, sekarang periksa dokter juga mahal itupun belum sama beli obatnya. 

4. Darimana mendapatkan blimbing wuluh tersebut? Beli atau darimana?  

Dicarikan anak-anak minta dari teman-temannya. 

5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  



Ya cuma belimbing wuluh aja dipotong potong terus dimasak kalau sudah 

matang disaring terus diminum 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain blimbing wuluh apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? 

Misalnya ditambah air, gula atau apa?  

3 belimbing wuluh kadang kalau yang besar ya cuma 2 ditambahkan gula satu 

sendok biar g kecut terus dimasak sama air 2 gelas kalau sudah mendidih 

disaring lalu diminum 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

3 belimbing wuluh kalau yang besar 2, ditambahkan gula satu sendok, sama 

air 2 gelas kalau sudah mendidih disaring lalu diminum, 

8. Dalam sehari mengkonsumsi berapa kali? Berapa takarannya? Bagaimana cara 

mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis tersebut?  

Sehari satu kali segelas minumnya habis sarapan kadang 2 hari baru minum 

lagi , itupun kalau pas musim belimbing wuluh bikinnya kalau gak musim ya 

gak bikin, yang ngasih tau keponakan. 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi blimbing wuluh tersebut? Berapa 

hari, minggu atau bulan?  

Ya sudah lama mas kurang lebih 2 bulan tapi saya minumnya tidak bisa rutin 

karena kadang buru-buru kesawah, 

10. Bagaimana khasiat blimbing wuluh yang anda rasakan selama ini? Apakah 

terjadi perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Yang dirasakan sekarang sudah tidak gampang pusing tensine sekarang juga 

sudah turun jadi 160 dulu sampai 180 sampai kepalanya pusing banget serta 

lehernya terasa nyeri 



11. Selama mengkonsumsi blimbing wuluh tersebut apakah pernah ada efek 

negatif yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika 

pernah bagaimana cara anda menanganinya?  

Belum pernah mas ,yang penting tidak kebanyakan aja mas. 



Informan 2 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ny Sm 

2. Umur                   : 63 th 

3. Jenis Kelamin       : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Ibu rumah tangga 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas kurang lebih 5 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas biasanya makan blimbing manis katanya bisa buat obat darah tinggi 

3. Mengapa anda memilih belimbing tersebut daripada pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau tanaman tersebut 

lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari siapa 

atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Dulu tetangga ada yang darah tinggi trus makan blimbing juga baikan, kalau 

blimbing itu carinya mudah, kebun tetangga juga banyak dan biayanya murah 

kan tidak perlu jauh jauh kepuskesmas, kalau makannya rutin dibadan 

rasanya juga beda, badan terasa enak dan kepala juga gak mudah pusing, 

yang bilang tetangga. 

4. Darimana mendapatkan belimbing tersebut? Beli atau darimana? 

Tidak pernah beli mas, kebun tetangga banyak tinggal minta 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  

Cuma belimbing itu aja dicuci bersih terus dimakan  

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain belimbing apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa?  

Cuma belimbing itu saja bisa langsung dimakan tidak ada bahan lainnya 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Cuma belimbing satu buah mas tiap makan 

8. Dalam sehari mengkonsumsi berapa kali? Berapa takarannya? Bagaimana cara 

mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis tersebut?  

2 buah dimakan setelah makan pagi dan sore hari, yang bilang tetangga 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi belimbing tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah lama kurang lebih 5 bulan tapi saya belum bisa rutin makannya 

10. Bagaimana khasiat belimbing yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Alhamdulillah tensinya sudah tidak tinggi lagi sudah tidak pusing dan badan 

terasa enak, sudah ada kemajuan, 

11. Selama mengkonsumsi belimbing tersebut apakah pernah ada efek negatif 

yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Tidak pernah mas 



Informan 3 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Bp. H 

2. Umur                   :  63 th 

3. Jenis Kelamin       : laki- laki 

4. Pendidikan           : SMP 

5. Pekerjaan             : Tani 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas, 3 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya minum teh hijau 

3. Mengapa anda memilih jenis teh hijau tersebut daripada pengobatan medis 

atau dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau teh hijau 

tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari 

siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Iya mas dulu pernah dibilangi keponakan biar tensinya gak tinggi suruh coba 

minum minuman teh hijau, katanya kalau minumnya rutin bisa normal 

tensinya sama tidak pusing aja kepalanya, saya rasakan sekarang badan 

terasa memang gak gampang pusing sama tensinya tidak naik, 

4. Darimana mendapatkan teh hijau tersebut? Beli atau darimana? 

Saya beli diwarung saja banyak kok mas 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meracik teh hijau sebelum 

dikonsumsi? Dimasak dulu atau bagaimana?  

Ya sama seperti bikin teh biasa itu mas, cuma air panas satu gelas sedang 

dikasih gula satu sendok terus dikasih teh hijaunya satu saja dicelupkan, 

cuma itu aja setelah itu baru diminum 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain teh hijau apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Air panas, gula, teh hijau 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Air panas satu gelas sedang, dikasih gula satu sendok, terus dikasih teh 

hijaunya satu saja dicelupkan,  

8. Dalam sehari mengkonsumsi teh hijau berapa kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis 

tersebut?   

Sehari satu kali satu gelas sedang , taunya dosis juga dari keponakan saya 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi teh hijau tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah lama mas kurang lebih sebulan 

10. Bagaimana khasiat teh hijau yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Biasanya pusing saja saya rasakan setelah minum teh hijau saya rasakan 

badan terasa enak mas serta tidak mudah pusing kepalanya 



11. Selama mengkonsumsi teh hijau tersebut apakah pernah ada efek negatif yang 

terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 

 

 



Informan 4 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ny S 

2. Umur                   : 62 th 

3. Jenis Kelamin      : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Ibu rumah tangga 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas ketika umur 40an 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya makan belimbing yang manis itu  

3. Mengapa anda memilih jenis belimbing tersebut daripada pengobatan medis 

atau dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau belimbing 

tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari 

siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Pertamanya saya periksa kedokter saja trus ada orang yang bilang suruh 

nyoba makan belimbing manis itu supaya tensinya tidak tinggi trus saya coba 

saja, saya cuma tau dari orang orang yang pada bilang kalau belimbing 

manis bisa buat obat darah tinggi 

4. Darimana mendapatkan belimbing tersebut? Beli atau darimana? 

Tidak usah beli mas dikebun aja banyak juga minta dikebun tetangga banyak 

yang punya carinya juga mudah 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  

Tidak usah diolah mas cuma belimbingnya dicuci bersih terus dimakan 

setelah makan 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain belimbing apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Ya cuma belimbing itu saja dicuci bersih terus dimakan tidak dicampur apa-

apa mas 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Belimbing satu saja, tahunya belimbing bisa buat obat hipertensi ya cuma 

dari yang bilang orang-orang mas 

8. Dalam sehari mengkonsumsi berapa kali? Berapa takarannya? Bagaimana cara 

mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis tersebut?   

Sehari dua kali mas pagi sama sore hari, itu saja saya tidak rutin makannya 

mas cuma kadang-kadang  

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi belimbing tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah ya kurang lebih 3 bulanan 

10. Bagaimana khasiat belimbing yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Sudah ada kemajuan mas, sekarang sudah tidak pusing-pusing lagi tensinya 

normal dan dibadan juga enak 



11. Selama mengkonsumsi belimbing tersebut apakah pernah ada efek negatif 

yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 



Informan 5 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ny. P 

2. Umur                   : 60 th 

3. Jenis Kelamin      : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA  

5. Pekerjaan             : Ibu rumah tangga 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Belum lama mas baru 3 bulanan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya minum teh hijau 

3. Mengapa anda memilih teh hijau tersebut daripada pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau teh hijau tersebut 

lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari siapa 

atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Ya cuma nyoba saja pertamanya mas dikasih tau anak dan tetangga saya 

kalau minum teh hijau secara rutin nanti bisa normal tensinya mas bilangnya 

anak saya, sekarang juga ada kemajuan mas tidak naik aja tensinya dan 

badan saya rasakan juga lebih enakan. 

4. Darimana mendapatkan teh hijau tersebut? Beli atau darimana? 

Iya mas beli, dibelikan anak saya, tehnya kayak teh celup biasa itu 

5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  



Ya sama saja bikin minuman teh itu mas, pakai air panas  sama ditambah 

gula satu sendok sama tehnya dicelupkan kalau sudah hangat baru diminum 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain teh hijau apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Air panas ya 3 gelas nanti saya minumnya 1 gelas, gula satu sendok, dan teh 

hijau 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Air panas 3 gelas tapi nanti saya cuma minum 1 gelas, gula satu sendok, dan 

teh hijau satu celup, taunya juga dari anak saya mas 

8. Dalam sehari mengkonsumsi teh hijau berapa kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis 

tersebut?   

Sehari kadang 1 kali kadang 2 kali mas, pagi siang satu gelas, informasinya 

juga anak saya dan tetangga yang ngasih tau 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi teh hijau tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah sebulan mas 

10. Bagaimana khasiat teh hijau yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Ya itu tadi mas, tensinya bisa normal serta tidak pusing saja saya rasakan 

cocok juga mas dibadan enak 

11. Selama mengkonsumsi teh hijau tersebut apakah pernah ada efek negatif yang 

terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? Tidak pernah mas 



Informan 6 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ny R 

2. Umur                   : 63 th 

3. Jenis Kelamin     : Perempuan 

4. Pendidikan          : SMP 

5. Pekerjaan            : Buruh 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas sudah 15 tahunan,  

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya minum belimbing wuluh, 

3. Mengapa anda memilih belimbing wuluh tersebut daripada pengobatan medis 

atau dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau belimbing 

wuluh tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda 

dapatkan dari siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan 

sendiri? 

Dulu periksa didokter dikasih obat saya rasakan tidak ada kemajuan trus saya 

di bilangi tetangga suruh minum minuman dari belimbing wuluh. Saya rasa 

malah lebih cocok dan pusing saya lama-lama bisa hilang.  

4. Darimana mendapatkan belimbing wuluh tersebut? Beli atau darimana? 

Tidak beli mas, cari sendiri dikebun mas, tetangga juga ada yang punya kalau 

pas musim kan banyak mas 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meracik belimbing wuluh sebelum 

dikonsumsi? Dimasak dulu atau bagaimana? 

Iya mas saya masak, belimbing wuluhnya saya potong-potong terus saya 

masak dengan air 3 gelas kemudian sampai tersisa 2 gelas kalau sudah 

matang ditunggu dingin habis itu baru saya minum 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain belimbing wuluh apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? 

Misalnya ditambah air, gula atau apa? 

Cuma ditambahkan air 3 gelas belimbingnya 2-3 buah sama ditambah gula 

sedikit saja,  

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut?  

Belimbing wuluh 2-3 buah sama air 3 gelas sama ditambah gula 1 sendok 

8. Dalam sehari mengkonsumsi belimbing wuluh berapa kali? Berapa 

takarannya? Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan 

informasi dosis tersebut?   

Sehari 2 kali, minumnya tidak rutin. 

Saya tahunya dari teman kalau rebusan belimbing wuluh bisa  mengobati 

darah tinggi 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi belimbing wuluh tersebut? Berapa 

hari, minggu atau bulan?  

Ya sudah lama mas, 3 tahun sudah ada tapi saya tidak rutin minumnya kalau 

terasa pusing baru saya minum 

10. Bagaimana khasiat belimbing wuluh yang anda rasakan selama ini? Apakah 

terjadi perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 



Ya kalau waktu pusing saya minum kadang bisa hilang pusingnya kalau tidak 

pusing ya saya tidak minum. 

11. Selama mengkonsumsi belimbing wuluh tersebut apakah pernah ada efek 

negatif yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika 

pernah bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 



Informan 7  

 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   :  Ny M 

2. Umur                   : 66 th 

3. Jenis Kelamin      : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Ibu rumah tangga 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas, sudah 5 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya, saya makan bawang putih itu biar tidak tinggi tensinya,  

3. Mengapa anda memilih bawang putih tersebut daripada pengobatan medis 

atau dengan bawang putih yang lain? Apakah karena biaya atau bawang putih 

tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari 

siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Ya pertamanya disuruh anak saya buat makan bawang putih biar tensinya 

tidak tinggi, anak saya dikasih tau temannya kalau bawang putih bisa 

menurunkan darah tinggi ya saya nyoba saja mas, sekarang saya merasa 

cocok sama tensinya bisa normal  

4. Darimana mendapatkan bahan bawang putih tersebut? Beli atau darimana? 

Ya belinya dipasar mas, kan juga buat bumbu masak 

5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya bawang putih sebelum 

dikonsumsi? Dimasak dulu atau bagaimana?  



Tidak saya masak mas cuma bawang dua atau tiga siung saya kupas terus 

dimakan atau dipotong-potong buat lalapan makan 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain bawang putih apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? 

Misalnya ditambah air, gula atau apa? 

Tidak ditambahi apa-apa cuma bawang itu saja 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Cuma bawang dua siung, taunya dari anak saya. 

8. Dalam sehari mengkonsumsi bawang putih berapa kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis 

tersebut?   

Sehari 2-3 siung saja,saya tidak setiap hari makan bawang mas cuma kadang-

kadang saja,,kadang pagi atau sore hari saya makannya. 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi bawang putih tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah lama mas, 3 bulanan 

10. Bagaimana khasiat bawang putih yang anda rasakan selama ini? Apakah 

terjadi perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Ya tensinya tidak tinggi mas tidak pusing dan badan saya rasakan enak 

11. Selama mengkonsumsi bawang putih tersebut apakah pernah ada efek negatif 

yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 



Informan 8 

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Bp Sn 

2. Umur                   : 61 th 

3. Jenis Kelamin       : Laki-laki 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Petani 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas, sudah 7 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya makan melon buat menurunkan tensi 

3. Mengapa anda memilih melon tersebut daripada pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau melon tersebut 

lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari siapa 

atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Anak saya bilang kalau melon bisa mengobati darah tinggi, melon juga 

mudah carinya sama beli juga murah, beli pedagang buah keliling itu saja 

cuma seribu 

4. Darimana mendapatkan melon tersebut? Beli atau darimana? 

Ya beli mas, beli dipasar atau beli pedagang buah keliling itu mas 

5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meracik melon sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  



Tidak dimasak mas cuma melon dikupas habis makan baru dimakan mas 

melonnya 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain melon apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Cuma melon itu saja satu potong atau ukurannya sama dengan yang dijual 

pedagang buah keliling itu, yang bilang anak saya makannya juga tidak boleh 

banyak-banyak kalau kebanyakan bisa sakit perut 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Cuma melon itu saja satu potong atau ukurannya sama dengan yang dijual 

pedagang buah keliling 

8. Dalam sehari mengkonsumsi melon berapa kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis 

tersebut?   

Sehari ya cuma satu kali saja itupun saya makannya kalau pas saya merasa 

pusing kepalanya baru makan melon satu potong, satu potongnya ya kurang 

lebih besarnya seukuran 3 jari,,,Makannya melon habis makan mas 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi melon tersebut? Berapa hari, minggu 

atau bulan? 

Sudah lama mas sudah 2 tahun lebih, kalau saya terasa pusing ya saya suruh 

dibeliin 

10. Bagaimana khasiat melon yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Ya pusingnya berkurang mas, kalau pusingnya hilangkan biasanya tensinya 

juga turun 



11. Selama mengkonsumsi melon tersebut apakah pernah ada efek negatif yang 

terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 

 



Informan 9 

  

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ibu. D  

2. Umur                   : 61 tahun 

3. Jenis Kelamin       : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Ibu rumah tangga 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas 4 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas saya kalau pusing tensinya naik biasanya langsung makan mentimun 

mas 

3. Mengapa anda memilih mentimun tersebut daripada pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau mentimun 

tersebut lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari 

siapa atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Ya kalau mentimun carinya mudah mas beli juga murah, lebih murah 

daripada periksa dokter mas, saya taunya dari orang-orang mas biasanya 

kalau tensinya tinggi juga pada makan mentimun biar tensinya turun 

4. Darimana mendapatkan mentimun tersebut? Beli atau darimana? 

Beli mas ya kadang minta sama yang punya disawah itu mas 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  

Tidak diolah atau dimasak mas cuma dicuci bersih langsung dimakan saja 

habis makan mas 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain mentimun apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Tidak ditambah apa-apa mas cuma mentimun itu aja mas 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut?  

Ya Cuma mentimun itu makan satu setelah makan mas 

8. Dalam sehari mengkonsumsi berapa kali? Berapa takarannya? Bagaimana cara 

mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis tersebut?  

Kalau pas pusing itu ya 1-2 kali sehari mas habis makan nasi makan 

mentimun itu satu mas, saya makannya cuma kalau pas ngerasa pusing aj mas 

langsung cari dan makan mentimun 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi mentimun tersebut? Berapa hari, 

minggu atau bulan? 

Sudah lama mas ya kurang lebih 4 tahunan mas, tiap pusing biasanya kan 

diikuti darahnya naik mas, ya saya langsung makan mentimun itu mas  

10. Bagaimana khasiat mentimun yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan?  

Ya saya rasakan tiap pusing makan mentimun ya pusingnya berkurang mas 



11. Selama mengkonsumsi tanaman herbal tersebut apakah pernah ada efek 

negatif yang terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika 

pernah bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 



Informan 10 

  

A. Identitas Informan 

1. Nama                   : Ibu. K 

2. Umur                   : 60 tahun 

3. Jenis Kelamin      : Perempuan 

4. Pendidikan           : SMA 

5. Pekerjaan             : Buruh 

 

B. Hasil wawancara dengan informan 

1. Sejak kapan anda menderita hipertensi? 

Sudah lama mas 2 tahunan 

2. Apakah anda mengkonsumsi tanaman herbal sebagai obat hipertensi? Jika iya, 

jenis tanaman herbalnya apa? 

Iya mas biasanya saya dibikinkan anak saya obat dari seledri itu 

3. Mengapa anda memilih seledri tersebut daripada pengobatan medis atau 

dengan tanaman herbal yang lain? Apakah karena biaya atau seledri tersebut 

lebih manjur atau bagaimana? Informasi tersebut anda dapatkan dari siapa 

atau berdasarkan pengalaman yang pernah  anda rasakan sendiri? 

Yang suruh anak saya yang di Sragen mas yang dulu sekolah difarmasi itu 

kalau saya pusing sama tensinya tinggi suruh masak seledri itu atau buat 

lalapan juga tidak apa-apa jangan kebanyakan minum obat ya saya manut 

saja mas daripada mesti berobat kedokter 

4. Darimana mendapatkan seledri tersebut? Beli atau darimana? 

Beli dipasar mas 



5. Bagaimana cara anda mengolahnya atau meraciknya sebelum dikonsumsi? 

Dimasak dulu atau bagaimana?  

Biasanya dimasak dulu mas yang bikinin anak saya kok mas 

6. Bahan apa saja yang anda butuhkan untuk membuat ramuan herbal tersebut? 

Selain seledri apakah ada bahan lain yang harus ditambahkan? Misalnya 

ditambah air, gula atau apa? 

Ya cuma seledri itu saja mas dimasak pakai air saja 

7. Takaran untuk masing-masing bahannya bagaimana?darimana informasi 

tersebut? 

Ya seledri itu paling cuma 2 pohon saja mas tidak banyak sama airnya paling 

2 gelas, yang buatin anak saya mas, taunya dari anak saya yang di Sragen 

8. Dalam sehari mengkonsumsi seledri berapa kali? Berapa takarannya? 

Bagaimana cara mengkonsumsinya? Darimana mendapatkan informasi dosis 

tersebut?   

Sehari 3 kali atau 2 kali mas sehabis makan minumnya, sehabis makan cuma 

2-3 sendok saja mas, taunya juga dari anak saya 

Dibuatin obat seledri itu kalau pas pusing saja kok mas jadi tidak rutin 

minumnya 

9. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi seledri tersebut? Berapa hari, minggu 

atau bulan? 

Ya sudah lama mas satu tahun lebih mulainya tapi tidak setiap hari minum 

obat seledri mas cuma kalau pas pusing saja 

10. Bagaimana khasiat seledri yang anda rasakan selama ini? Apakah terjadi 

perubahan pada tekanan darahnya atau bagaimana yang dirasakan? 

Ya kalau habis minum pusingnya hilang mas lama-lama 



11. Selama mengkonsumsi seledri tersebut apakah pernah ada efek negatif yang 

terjadi? Misalnya pusing, mual, muntah atau bagaimana?  Jika pernah 

bagaimana cara anda menanganinya? 

Belum pernah mas 
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