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Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Diit 
Hipertensi Pada Lanjut Usia Penderita Hipertensi Di Desa Kartasura 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

ABSTRAK 

 
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN 

KEPATUHAN DIIT HIPERTENSI PADA LANJUT USIA 
PENDERITA HIPERTENSI DI DESA KARTASURA 

 
 

M. Riza Ardiastama*, Agus Sudaryanto**, Okti Sri Purwanti*** 
 

Hasil wawancara dengan 10 lansia penderita hipertensi didapatkan sebanyak 70% 
lansia berpengetahuan kurang dengan tidak mengetahui diit hipertensi 
sertamengatakan tidak teratur baik jumlah dan jenis makanan dalam 
mengkonsumsi makanan sehari-hari bahkan pasien suka mengkonsumsi makan 
makanan dengan tidak memperhatikan kandungan makanan yang dibolehkan 
dalam diit dengan alasan malas dan bosan dengan menu yang sesuai aturan. 
Sedangkan 30% lansia berpengetahuan dan bersikap baik dengan mematuhi diit 
yang dianjurkan dokter maupun petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan diit 
hipertensi pada lanjut usia penderita hipertensi di Desa Kartasura. Design yang 
digunakan adalah deskriptif korelasional dengan rancangan cross 
sectional.Populasi pada penelitian ini adalah semua lanjut usia yang tinggal di 
desa Kartasura dengan jumlah 431 orang, diambil sampel sebanyak 81 orang 
dengan teknik proportional random sampling. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan sikap sebagai variabel independen 
dan kepatuhan diit sebagai variabel dependen. Instrumen yang digunakan adalah 
dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis Chi-
Square (X2) dengan Uji Fisher’s sebagai alternatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebagian sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan baik, 
dan sikap yang positif serta mempunyai kepatuhan tergolong patuh. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan diit (p =0.001), dan  terdapat hubungan yang 
signifikan antara sikap dengan kepatuhan diit pada lanjut usia penderita hipertensi 
di Desa Kartasura (p = 0,001). 
 
Kata kunci: Tingkat pengetahuan, sikap, kepatuhan diit.  
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ABSTRACT 

 
RELATIONSHIP WITH THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES 
OF DIETARY COMPLIANCE HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS 

WITH HYPERTENSION IN THE VILLAGE KARTASURA 
 

M. Riza Ardiastama*, Agus Sudaryanto**, Okti Sri Purwanti*** 
 
The results  of interviews with 10 elderly hypertensive patients obtained as much as 70% 
less knowledgeable elderly with hypertension do not know the diet and said irregular diet 
both schedules, the amount and type of food consumed in the daily diet of the patient even 
like to consume eating food with no attention to the content in the diet foods allowed on 
the grounds lazy and bored with the menu according to the rules. While 30% of elderly 
knowledgeable and well being in compliance with the recommended diet doctors and 
health workers. The purpose of this study was to determine the correlation between 
knowledge and attitudes with dietary adherence hypertension in elderly patients with 
hypertension in the village Kartasura. Research method used is descriptive correlational 
cross-sectional design. The population in this study were all elderly living in rural 
Kartasura the number of 431 people, taken a sample of 81 people with a proportional 
random sampling technique. The variables used in this study is the level of knowledge 
and attitudes as independent variables and dietary adherence as the dependent variable. 
The instrument used was the questionnaire. Data analysis techniques used by the analysis 
of Chi-Square (X2) or fisher as an alternative test. The results showed that most 
respondents have most of the knowledge of good level, and most of the elderly in the 
village Kartasura have relatively docile compliance; there is a significant relationship 
between the level of knowledge with dietary adherence (p = 0.001), and there is a 
significant relationship between attitudes to diet adherence in elderly patients with 
hypertension in the village Kartasura (p = 0.001).  

 
Keywords: The level of knowledge, attitude, diet adherence. 
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LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah 
negara terbesar penduduknya ke-4 di 
dunia, dengan jumlah penduduk 
lebih dari 200 jiwa di tahun 2000, 
7,5% dengan 15 juta penduduknya 
telah berusia lanjut (lansia). 
Berdasarkan proyeksi Biro Pusat 
Statistik (BPS), pada tahun 2005-
2010 jumlah penduduk lanjut usia 
setara dengan jumlah balita, yaitu 
8,5% dari jumlah penduduknya atau 
sekitar 19 juta jiwa. Pada hal ini usia 
harapan hidup (UHH) sangat terkait 
erat dengan tingkat kesehatan 
masyarakat Indonesia. Pada tahun 
2004, UHH penduduk Indonesia 
adalah 66, 2 tahun, selanjutnya 
meningkat menjadi 69,4 tahun pada 
tahun 2006 dan diprediksikan pada 
tahun 2020 jumlah angka lanjut usia 
akan mencapai 29 juta atau 11% dari 
total jumlah penduduk Indonesia 
(Nugroho, 2005). 

Meningkatnya umur dari 
berbagai penelitian epidemiologi 
pasti mempengaruhi keadaan fisik, 
kesehatan maupun daya pikir, dan  
sejalan dengan pertambahan usia 
tersebut tekanan darah seseorang 
akan meningkat. Hipertensi menjadi 
masalah yang paling serius pada 
lanjut usia. Pada jumlah keseluruhan 
penderita hipertensi satu dari lima 
pria berusia antara 35 sampai 45 
tahun memiliki tekanan darah yang 
tinggi. Angka keseluruhan tersebut 
menjadi dua kali lipat di usia 45 
sampai 54 tahun dan setengah dari 
mereka yang berusia 55 sampai 64 
tahun mengidap hipertensi. Pada usia 
65 sampai 74 tahun, jumlah 
keseluruhannya menjadi lebih tinggi, 
sekitar 60 %menderita hipertensi 

(Sudiarto, Wijayanto & Sumedi, 
2007). 

Jumlah keseluruhan kasus 
hipertensi di Provinsi Jawa tengah 
mengalami peningkatan dari 1,80% 
pada tahun 2005 menjadi 1,87% pada 
tahun 2006 dan2,02% pada tahun 
2007.Jumlah keseluruhansebesar 
2,02% artinya setiap 100 orang 
terdapat dua orang yang menderita 
hipertensi(Dinkes Provinsi Jawa 
Tengah, 2007). 

Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 
bahwa angka hipertensi di Kabupaten 
Sukoharjo menempati peringkat ke-4 
dari semua kabupaten di Jawa 
Tengah yaitu sebesar 68.000 kasus 
pada tahun 2013, sedangkan 
Puskesmas Kartasura pada tahun 
2013 menduduki peringkat pertama 
dari 12 Puskesmas se-Kabupaten 
Sukoharjo yaitu sebesar 3851 kasus 
(Dinkes Sukoharjo, 2013).  

Rekapitulasi kunjungan 
Puskesmas Kartasura kasus 
hipertensi menduduki peringkat ke-4 
pada tahun 2013 setelah Dispepsia, 
Arthritis dan ISPA. Puskesmas 
Kartasura terbagi dalam 12 Desa 
wilayah kerja dengan angka 
hipertensi masih cukup tinggi 
khususnya di desa Kartasura. 
Hipertensi di Desa Kartasura sendiri 
berada di peringkat pertama yaitu 
sebesar 937 kasus dan jumlah lanjut 
usia dengan hipertensi di Puskesmas 
Kartasura adalah sebanyak 1980 
kasus sedangkan di Desa Kartasura 
sendiri jumlah lansia yang 
mengalami hipertensi adalah 
sebanyak 431 kasus. 

Peningkatan kasus ini 
disebabkan antaralain karena 

1



2 
 

 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Diit 
Hipertensi Pada Lanjut Usia Penderita Hipertensi Di Desa Kartasura 

rendahnyakesadaran masyarakat 
untuk mematuhi diit yang 
diperbolehkan dalam mengkonsumsi 
makanan dengan masih adanya 
masyarakat mengkonsumsi makanan 
yang berisiko terjadinya hipertensi 
ataupun terjadinya kekambuhan 
hipertensi, selain itu masyarakat juga 
kurang memperhatikan kesehatannya 
dengan rendahnya untuk 
memeriksakan tekanan darah secara 
dini tanpa harus menunggu 
adanyagejala serta kurangnya 
olahraga. Mengatur pola makan 
dengan pelaksanaan diit dapat 
memperkecil risiko hipertensi 
dibandingkan dengan yang tidak 
mengatur pola makan. Pelaksaanaan 
diit yang baik dapat menormalkan 
hipertensi, yaitu dengan mengurangi 
makanan dengan tinggi garam, 
makanan yang berlemak, 
mengkonsumsi makanan yang tinggi 
serat dan melakukan aktifitas 
olahraga (Julianti, 2005). 

Berdasarkan data survey 
pendahuluan dengan mewawancarai 
10 lansia penderita hipertensi di Desa 
Kartasura pada bulan Januari 2014, 
didapatkan bahwa sebanyak 70% 
berpengetahuan kurang dengan tidak 
mengetahui diit hipertensi yang 
berupa pertanyaan-pertanyaan 
tentang diit hipertensi misalnya diit 
apa sajakah yang dianjurkan oleh 
kesehatan, berapa jumlah garam 
yang boleh dikonsusmsi dalam sehari 
dan makanan pantangan apa sajakah 
yang tidak boleh dikonsusmsi oleh 
penderita hipertensi. Lansia juga 
mengatakan tidak disiplin baik 
jumlah dan jenis makanan dalam 
mengkonsumsi makanan sehari-hari 
bahkan lansia tersebut suka 
mengkonsumsi makan makanan 
dengan tidak memperhatikan 

kandungan makanan yang 
dibolehkan dalam diit dengan alasan 
malas dan bosan dengan menu yang 
sesuai aturan. Sedangkan 30% lansia 
berpengetahuan dan bersikap baik 
dengan mematuhi diit yang 
dianjurkan dokter maupun petugas 
kesehatan. Berdasarkan data yang 
diuraikan diatas penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian 
“Hubungan tingkat pengetahuan dan 
sikap dengan kepatuhan diit 
hipertensi pada lanjut usia penderita 
hipertensi di Desa Kartasura”. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif non 
eksperimental dengan desain 
penelitian studi korelasional dan 
pendekatan cross sectional, dimana 
variabel pada subyek penelitian 
diukur dalam waktu yang bersamaan. 

 
Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi pada penelitian ini 
adalah semua lanjut usia yang tinggal 
di Desa Kartasura dengan jumlah 
431 orang, diambil sampel sebanyak 
81 orang dengan teknik proportional 
random sampling. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data terdiri 
dari analisis univariate dan 
univariate. Adapun untuk analisis 
univariate menjelaskan masing-
masing variabel yang diteliti. 
Adapun analisis bivariate yang lain 
menggunakan analisis Chi-Square 
(χ2) dengan uji Fisher’s sebagai 
alternatif. 
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HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 
Tabel1.1Pengelompokan Responden 

Berdasarkan Karakteristik 
Demografi 

 Variabel F % 
Umur :   
 60 – 65 tahun 59 72,8 
 66 – 70 tahun 19 23,5 
 71 – 75 tahun 3 3,7 
Jenis Kelamin :   
  Laki-laki 28 34,6 
  Perempuan 53 65,4 
Pendidikan Akhir :   
  TS 7 8,6 
  SD 24 29,6 
  SLTP 28 34,6 
  SLTA 22 27,2 
Pekerjaan :   
  Tidak Bekerja/IRT 28 34,6 
  Buruh/Tani 27 33,3 
  Wiraswasta/Dagang 16 19,8 
  PNS/Pensiunan PNS 10 12,3 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 
Berdasarkan distribusi umur 

lansia, diketahui bahwa 59 orang 
(72,8%) berumur umur antara 60–65 
tahun, 19 orang (23,5%) berumur 
66–70 tahun, dan 3 orang (3,7%) 
berumur antara 71–75 tahun. 
Sehingga dapat diketahui bahwa 
lansia lebih banyak yang berumur 
antara 60-65 tahun. 

Berdasarkan jenis kelamin 
lansia diketahui bahwa 28 orang 
(34,6%) memiliki jenis kelamin laki-
laki dan 53 orang (65,4%) berjenis 
kelamin perempuan, hal ini berarti 
mayoritas lansia berjenis kelamin 
perempuan. 

Pendidikan akhir lansia 
diketahui bahwa 7 orang (8,6%) 
tidak bersekolah, 24 orang (29,6%) 
berpendidikan akhir SD, 28 orang 
(34,6%) berpendidikan akhir SMP, 
dan 22 orang (27,2%) berpendidikan 
SLTA, hal ini berarti mayoritas 

lansia di Desa Kartasura 
berpendidikan akhir SMP. 

Berdasarkan pekerjaan lansia 
diketahui bahwa 28 orang (34,6%) 
tidak bekerja atau ibu rumah tangga, 
27 orang (33,3%) buruh atau tani, 16 
orang (19,8%) wiraswasta atau 
dagang dan 10 orang (12,3%) PNS 
atau pensiunan PNS. Hal ini 
mengartikan bahwa mayoritas lansia 
di Desa Kartasura adalah sebagai ibu 
rumah tangga atau tidak bekerja. 

 
Pengetahuan Lanjut Usia 

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi tentang 
Pengetahuan pada Lanjut Usia  

Pengetahuan F Persentase (%) 
Kurang 
Cukup 
Baik 

6 
33 
42 

7,4 
40,7 
51,9 

Jumlah 81 100,0 
Sumber: Data yang diolah, 2014. 

 Berdasarkan distribusi data 
tentang tingkat pengetahuan pada 
lanjut usia diketahui bahwa dari 81 
responden, ada 6 orang (7,4%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
kurang, 33 orang (40,7%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
cukup, dan 42 orang (51,9%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
baik. 
 
Sikap Lanjut Usia 
Tabel  1.3 Distribusi Frekuensi tentang 

Sikap pada Lanjut Usia  
Sikap  f % 
Negatif 
Positif 

36 
45 

44,4 
55,6 

Jumlah 81 100,0 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

 Berdasarkan distribusi data 
tentang sikap pada lanjut usia 
diketahui bahwa dari 81 responden, 
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ada 36 orang (44,4%) mempunyai 
sikap negatif dan 45 orang (55,6%) 
mempunyai sikap positif.  

Kepatuhan Diit 

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi tentang 
Kepatuhan Diit pada Lanjut Usia   

Kepatuhan Diit N % 
Tidak Patuh 
Cukup Patuh 
Patuh 

10 
33 
38 

12,3 
40,7 
46,9 

Jumlah 81 100,0 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

  Berdasarkan distribusi data 
tentang kepatuhan diit pada lanjut 
usia mayoritas patuh terhadap diit 
yaitu sebanyak 46,9%, sedangkan 
yang cukup patuh ada 40,7% dan 
masih ada yang tidak patuh sebanyak 
12,3%. 

Hubungan antara Tingkat 
Pengetahuan dengan Kepatuhan Diit 

Tabel 1.5Crosstabs tingkat pengetahuan 
dengan kepatuhan diit hipertensi 

Pengetahu
an  

Kepatuhan 

To
tal 
 

 
χ2 

 
Kep
utus
an 

p Tdk 
Patuh+Cu

kup 
Patuh 

Pa
tu
h 

 Kurang
+Cuku
p 

30 9 39 
 

  

  

37.0% 11.
1% 

48.
1% 

1
7,
1
6
0 

Ho 
dito
lak 

0,0
01 

 Baik 13 29 42    
  16.0% 35.

8% 
51.
9% 

   

Total 43 38 81    
 

53.1% 46.
9% 

10
0.0
% 

 
 

 

 

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan analisis uji Fisher’s, 

karena terdapat sel yang nilai 
expected kurang dari lima (>20%) 
dari jumlah keseluruhan sel, 
diperoleh nilai (p value < 0,05), 
sehingga Ha diterima, yaitu 
diperoleh nilai ρ-value = 0,001 pada 
tingkat signifikansi 0,05, artinya 
bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan 
dengan kepatuhan diit hipertensi 
pada lanjut usia penderita hipertensi 
di Desa Kartasura. 

Hubungan antara Sikap dengan 
Kepatuhan Diit 

Tabel 1.6Crosstabs sikap dengan kepatuhan 
diit hipertensi 

 

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan analisis uji Fisher’s 
karena terdapat sel yang nilai 
expected kurang dari lima (>20%) 
dari jumlah keseluruhan sel, 
diperoleh nilai p value = 0,001 (p 
value < 0,05), sehingga Ha diterima, 
artinya bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara sikap dengan 
kepatuhan diit hipertensi pada lanjut 
usia penderita hipertensi di Desa 
Kartasura. 

 

 
Sikap 

Kepatuhan
Tot
al 
 

 
χ
2 

 
Keput
usan 

 p Tdk 
Patuh+Cu
kup Patuh

Pat
uh 

 Nega
tif 27 9 36    

  33.3% 11.
1%

44.
4% 

   

 Positi
f 

16 29 45 

1
2,
4
9
5 

Ho 
ditol

ak 

0,0
0
1 

  19.8% 35.
8% 

55.
6% 

   

Total 43 38 81    
 

53.1% 46.
9% 

10
0.0
% 
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PEMBAHASAN 

Tingkat Pengetahuan diit pada 

Lanjut Usia 

Berdasarkan distribusi data 
tentang tingkat pengetahuan pada 
lanjut usia diketahui bahwa dari 81 
responden, ada 6 orang (7,4%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
kurang, 33 orang (40,7%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
cukup dan 42 orang (51,9%) 
mempunyai tingkat pengetahuan 
baik, disini mengartikan bahwa 
mayoritas responden mempunyai 
tingkat pengetahuan tentang diit 
hipertensi tergolong baik. Hal ini 
disebabkan mereka sebelumnya 
pernah mendapatkan pengarahan 
ataupun penyuluhan kesehatan dari 
petugas kesehatan dan bidan desa 
tentang diit hipertensi serta mereka 
pernah mendapatkan informasi 
tentang diit hipertensi dariradio, 
televisi, majalah, bahkan dari 
perbincangan dengan 
tetanggasehingga merekamengetahui 
tentang kebiasaan buruk yang harus 
dihindari misalnya mengkonsumsi 
makanan tinggi serat seperti sayuran 
karena bermanfaat untuk 
menormalkan hipertensi, mereka 
juga mengetahui tentang beberapa 
diit yang harus dilakukan misalnya 
diit rendah garam. 

Namun demikian masih 
adanya responden yang 
berpengetahuan kurang dikarenakan 
responden belum tahu secara luas 
makanan pantangan dalam 
menjalankan diit hipertensi, 
kemudian asupan garam yang harus 
dikonsumsi dalam sehari, dan masih 
banyaknya responden dalam 
kesehariannya melakukan kebiasaan 
buruk, misalnya masih sering minum 

kopi dan merokok. Dalam hal 
tersebut jelas akan berdampak pada 
kesehatan lansia itu sendiri, baik dari 
segi penyembuhan ataupun dari segi 
komplikasi yang akan ditimbulkan 
seperti stroke dan penyakit jantung. 

Hasil penelitian ini senada 
dengan penelitian yang dilakukan 
Mardiyati (2009) yang 
menyimpulkan bahwa sebagian besar 
penderita hipertensi memiliki 
pengetahuan tentang diit hipertensi 
tergolong baik. Penelitian ini juga 
serupa dengan penelitian Ginting 
(2006), yang menyimpulkan bahwa 
sebagian besar lansia memiliki 
pengetahuan baik tentang diit 
hipertensi. 

 
Sikap terhadap diit hipertensi pada 

Lanjut Usia 

Berdasarkan distribusi data 
tentang sikap pada lanjut usia 
diketahui bahwa dari 81 responden, 
terdapat 45 (55,6%) mempunyai 
sikap positif dan 36 (44,4%) 
mempunyai sikap negatif, disini 
menyimpulkan bahwa mayoritas 
responden mempunyai sikap yang 
positif terhadap diit hipertensi. Hal 
ini disebabkan karena mereka 
mengetahui diit hipertensi dengan 
beranggapan bahwa diit hipertensi itu 
sangatlah penting dan mereka takut 
bila tidak melaksanakan diit dengan 
baik dan benar akan berdampak pada 
komplikasi penyakit lain seperti 
diabetes mellitus, stroke ataupun 
penyakit jantung sehingga lansia 
tesebut bersikap positif terhadap diit 
hipertensi.  

Namun demikian masih 
adanya responden yang bersikap 
negatif dikarenakan responden masih 
banyak yang enggan mengurangi 
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asupan garam dalam masakannya, 
karena lansia beranggapan bahwa 
kalau asupan garam dikurangi maka 
akan mengurangi rasa dalam 
masakan tersebut kemudian masih 
adanya lansia yang enggan 
meninggalkan makanan cepat saji 
seperti sate, sosis ataupun makanan 
laut. Sikap yang negatif tersebut akan 
berpengaruh pada perilaku kepatuhan 
itu sendiri sehingga berdampak pada 
persepsi dan keyakinan orang tentang 
kesehatan terutama sikap terhadap 
diit hipertensi, karena keyakinan 
akan menentukan perilaku 
kepatuhan.  

Sikap seseorang merupakan 
predisposisi untuk memberikan 
tanggapan terhadap rangsang 
lingkungan yang dapat memulai atau 
membimbing tingkah laku orang 
tersebut.Secara definitif sikap berarti 
suatu keadaan jiwa dan keadaan 
berfikir yang disiapkan untuk 
memberikan tanggapan terhadap 
suatu obyek yang diorganisasikan 
melalui pengalaman serta 
mempengaruhi secara langsung atau 
tidak langsung pada praktik atau 
tindakan (Wawan & Dewi, 2010). 

Hasil penelitian ini senada 
dengan penelitian yang dilakukan 
Hernawan & Arifah (2009) yang 
menyimpulkan bahwa pada tingkat 
sikap kepatuhan responden dalam 
penelitin ini memperlihatkan 72% 
dari seluruh responden penelitian 
masuk kategori baik. Penelitian ini 
juga serupa dengan penelitian 
Ismanto (2010) yang menyimpulkan 
bahwa sebagian besar lansia 
memiliki sikap yang baik terhadap 
diit hipertensi. 

 
Kepatuhan pada Lanjut Usia 

Berdasarkan distribusi data 
tentang kepatuhan pada lanjut usia 
diketahui bahwa dari 81 responden, 
terdapat 38 (46,9%) patuh, 33 
(40,7%) cukup patuh dan 10 (12,3%) 
tidak patuh, disini menyimpulkan 
bahwa mayoritas responden 
mempunyai kepatuhan yang 
tergolong patuh terhadap diit 
hipertensi. Hal ini disebabkan karena 
mereka mau memeriksakan atau 
mengontrolkan tekanan darah ke 
pusat kesehatan terdekat sebelum 
mereka sakit, dan mereka mau 
mematuhi apa yang diperintahkan 
oleh petugas kesehatan mengenai diit 
hipertensi, selain itu faktor motivasi 
dan dukungan keluarga disini 
sangatlah berperan penting dalam 
menumbuhkan kepatuhan dalam diit 
dan riwayat penyakit hipertensi atau 
pengalaman responden terkena 
penyakit hipertensi sangatlah 
berpengaruh terhadap kepatuhannya 
terhadap diit hipertensi sehingga 
responden berperilaku lebih baik lagi 
dengan melaksanakan diit hipertensi 
dengan benar dengan harapan 
penyakitnya tidak kambuh kembali. 

Namun demikian masih 
adanya responden yang 
kepatuhannya tergolong tidak patuh 
(12,3%) serta cukup patuh (40,7%) 
terhadap diit hipertensi dikarenakan 
mereka tidak menghiraukan 
mengkonsumsi makanan dengan 
tidak memperhatikan kandungan 
yang ada dalam makanan, serta  
masih banyaknya lansia yang 
mengkonsumsi makanan yang 
berlemak seperti daging dan 
gorengan. Hal tersebut akan 
berpengaruh pada kesehatan lansia 
itu sendiri terutama pada penyakit 
hipertensi yang dialami lansia, 
sehingga lansia yang tidak patuh 
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melakukan diit hipertensi secara 
benar, maka akan semakin 
memperparah penyakit serta akan 
menimbulkan komplikasi penyakit 
lain. 

Hasil penelitian ini senada 
dengan penelitian yang dilakukan 
Wibowo (2011) yang meneliti 
tentang hubungan kepatuhan diet 
dengan kejadian komplikasi pada 
penderita hipertensi di Ruang rawat 
inap di Rumah Sakit Baptis Kediri, 
dan mayoritas mereka mempunyai 
tingkat kepatuhan tergolong patuh. 

Penelitian ini juga serupa 
dengan penelitian Tumenggung 
(2013) dengan judul hubungan 
dukungan sosial keluarga dengan 
kepatuhan diet pasien hipertensi di 
RSUD Toto Kabila Kabupaten 
Bolango. Dalam penelitian 
Tumenggung, menunjukkan bahwa 
kepatuhan diet pasien hipertensi di 
RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone 
Bolango dari 30 responden yang 
diteliti, 24 responden dikategorikan 
baik (80,0%) sehingga 
menyimpulkan bahwa responden 
memiliki kepatuhan tergolong patuh. 

 
Hubungan antara Tingkat 
Pengetahuan dengan Kepatuhan Diit 
Hipertensi pada Lanjut Usia 

Berdasarkan hasil pengujian 
diketahui bahwa tingkat pengetahuan 
kurang dan cukup dengan kepatuhan 
tergolong tidak patuh dan cukup 
patuh ada 30 orang (37,0%) dan 
patuh sebanyak 9 orang (11,1%). 
Tingkat pengetahuan baik dengan 
kepatuhan tidak patuh dan cukup 
patuh ada 13 orang (16,0%) dan 
patuh sebanyak 29 orang (35,8%). 

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan analisis uji Chi-square 
(χ2) yang mempunyai nilai 17,160 

dengan nilai expected kurang dari 
5% maka sebagai penggantinya harus 
diuji dengan uji Fisher’s, karena 
terdapat sel yang nilai expected 
kurang dari lima (>20%) dari jumlah 
keseluruhan sel, diperoleh nilai (p-
value < 0,05), sehingga Ha diterima, 
yaitu diperoleh nilai p-value = 0,001 
pada tingkat signifikansi 0,05, 
artinya bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan diit 
hipertensi pada lanjut usia penderita 
hipertensi di Desa Kartasura. Hal ini 
sejalan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan (Niven, 
2002), salah satunya adalah 
pengetahuan, pengetahuan itu sendiri 
dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti pendidikan, paparan media 
massa, ekonomi, hubungan sosial 
serta pengalaman, pada penelitian ini 
dijelaskan bahwa tingkat 
pengetahuan lansia mayoritas baik 
dikarenakan mereka sebelumnya 
pernah mendapat pengarahan dan 
penyuluhan tentang diit hipertensi 
dari petugas kesehatan, dan pernah 
mendapat informasi lainnya semisal 
dari televisi, radio, surat kabar serta 
dari perbincangan dengan tetangga, 
disini pengetahuan baik juga 
dipengaruhi dari tingkat pendidikan, 
mayoritas pada penelitian ini yang 
berpendidikan lebih tinggi 
mempunyai pengetahuan baik pula, 
sehingga mengartikan bahwa 
semakin luas dan lamanya seseorang 
dalam menempuh pendidikannya 
maka semakin banyak pengetahuan 
yang mereka peroleh sehingga dapat 
mempengaruhi perilaku kepatuhan,  
artinya semakin tinggi tingkat 
pengetahuan tentang diit hipertensi 
yang ada pada lanjut usia tersebut 
maka semakin patuh pula untuk 
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melakukan diit hipertensi, sehingga 
disini pengetahuan sangat berperan 
penting terhadap kepatuhan lansia. 

Hasil penelitian ini senada 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Hernawan & Arifah (2009) 
yang menyimpulkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara 
tingkat pengetahuan klien tentang 
hipertensi dengan sikap kepatuhan 
dalam menjalankan diit hipertensi di 
wilayah Puskesmas Andong 
Boyolali. Semakin baik tingkat 
pengetahuan klien tentang hipertensi 
semakin patuh dalam menjalankan 
diit hipertensi. 

 
Hubungan antara Sikap dengan 
Kepatuhan Diit Hipertensi pada 
Lanjut Usia 

Berdasarkan hasil pengujian 
diketahui bahwa sikap negatif 
dengan kepatuhan tergolong tidak 
patuh dan cukup patuh ada 27 orang 
(33,3%), patuh sebanyak 9 orang 
(11,1%). Sikap positif dengan 
kepatuhan diit tergolong tidak patuh 
dan cukup patuh ada 16 orang 
(19,8%) dan patuh sebanyak 29 
orang (35,8%).  

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan analisis uji Chi-Square 
(χ2) didapatkan nilai 12,495 dengan 
nilai expected kurang dari 5% maka 
sebagai penggantinya harus diuji 
dengan uji Fisher’s karena terdapat 
sel yang nilai expected kurang dari 
lima (>20%) dari jumlah keseluruhan 
sel, diperoleh nilai p-value = 0,001 
(p-value < 0,05), sehingga Ha 
diterima, artinya bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
sikap dengan kepatuhan diit 
hipertensi pada lanjut usia penderita 
hipertensi di Desa Kartasura. Hal ini 
sejalan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan salah 
satunya adalah sikap, sikap itu 
sendiri dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, misalnya pengalaman, orang 
lain, kebudayaan, media massa, 
pendidikan dan faktor emosional. 
Penelitian ini menerangkan bahwa 
lansia yang bersikap positif 
beranggapan bahwa diit hipertensi 
sangatlah penting bagi kesembuhan 
penyakitnya, serta merekapun takut 
bila tidak melakukan diit dengan 
baik dan benar akan berpengaruh 
pada kesehatannya dan menimbulkan 
komplikasi penyakit lain seperti 
penyakit jantung dan stroke. Faktor 
lain responden yang bersikap positif 
adalah tingkat pendidikan responden, 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
akan semakin mudah menerima 
informasi sehingga makin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki dan 
semakin menunjukkan kepatuhannya 
untuk melaksanakan diit hipertensi 
dengan baik dan benar, artinya 
semakin baik dan positif sikap yang 
dimiliki lanjut usia tersebut maka 
semakin patuh pula untuk melakukan 
diit hipertensi pada lanjut usia 
tersebut. 

Hal ini senada dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Ismanto (2010)yang menyimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara sikap dengan  kepatuhan 
dalam menjalankan diit rendah 
garam. 

 
KESIMPULAN 

1. Sebagian besar lanjut usia 
penderita hipertensi di Desa 
Kartasura mempunyai tingkat 
pengetahuan baik terhadap diit 
hipertensi. 
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2. Sebagian besar lanjut usia 
penderita hipertensi di Desa 
Kartasura mempunyai sikap 
positif terhadap diit hipertensi. 

3. Sebagian besar lanjut usia 
penderita hipertensi di Desa 
Kartasura mempunyai kepatuhan 
tergolong patuh terhadap 
pelaksanaan diit hipertensi. 

4. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan 
diit pada lanjut usia penderita 
hipertensi di Desa Kartasura. 

5. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara sikap dengan 
kepatuhan diit pada lanjut usia 
penderita hipertensi di Desa 
Kartasura. 

 

SARAN  
1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat memberikan 
peningkatan terhadap kualitas 
asuhan keperawatan dengan 
memberikan penyuluhan 
kesehatan ataupun edukasi 
khususnya mengenai diit 
hipertensi. 

2. Bagi Keluarga Lanjut Usia 
Hipertensi dan Keluarga Lanjut 
Usia 
Bagi lanjut usia hipertensi 
diharapakan selalu 
mempertahankan dan 
meningkatkan kesehatan serta 
menjalani diit yang sehat dan 
seimbang agar tekanan darah tetap 
normal, bagi keluarga lanjut usia 
diharapkan untuk selalu 
memberikan motivasi kepada 
pasien agar lebih patuh terhadap 
diit hipertensi. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat digunakan 
masyarakat untuk mendukung 
usaha peningkatan kesehatan 
khususnya dalam penanganan 
hipertensi dengan melakukan diit 
hipertensi secara baik dan benar. 

4. Bagi Peneliti berikutnya 
Bagi peneliti lain menggunakan 
variabel lain yang belum diteliti, 
seperti jenis kelamin, usia, 
pekerjaan, pengalaman, sosial, 
fasilitas kesehatan dengan sampel 
yang lebih banyak atau dengan 
metode penelitian yang berbeda. 
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