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ABSTRAK 

Kasus kejadian hipertensi pada lansia  tertinggi di Desa Wironaggan tahun 

2014 paling tinggi dibanding penyakit lain yang tercatat 206 penderita. Tingginya 

kejadian hipertensi disebabkan masih buruknya kepatuhan diet hipertensi, dan 

buruknya diet hipertensi sebagai akibat  pengetahuan lansia tentang diet hipertensi 

masih banyak yang belum baik. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara 

peningkatan pengetahuan lansia lewat metode ceramah dan media leaflet. Tujuan 

penelitian adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan  terhadap 

pengetahuandan  kepatuhan diet hipertensi pada lanjut usia  di desa Wironanggan 

Kecamatan Gatak Sukoharjo. Rancangan penelitian menggunakan “Quasi 

Eksperiment, dengan rancangan penelitian Pretest - Posttest  with control  group 

design.sampel penelitian adalah anggota posyandu lansia sebanayk 33 lansia 

kelompok perlakuan dan 33 lansia kelompok control. Teknik pengambilan sampel 

menggunaka proportional random sampling. Instrument penelitian menggunakan 

SAP diet hipertensi, kuesioner pengetahuan, dan kepatuhan diet hipertensi. Alat 

analisis data menggunakan uji komparatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji 

wilcoxon Sign Rank test pre test post test pengetahuan kelompok perlakuan 

dengan p =0,015. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji Paired sample  test pre 

test post test kepatuhan diet hipertensi  kelompok perlakuan dengan p =0,445. 

Kesimpulan penelitian adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan  terhadap 

pengetahuan lanjut usia  dan tidak ada pengaruh  pendidikan kesehatan  terhadap  

kepatuhan diet hipertensi pada lanjut usia. Masih diperlukan perilaku disiplin dari 

lansia untuk patuh melakukan diet hipertensi agar tidak terjadi kekambuhan 

hipertensi. 

 

Kata kunci; pendidikan kesehatan. Pengetahuan, kepatuhan, diet hipertensi,  
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Abstract 

 

The case of hypertension incident of  elderly in Wironaggan village 2014 is 

highest compared to other diseases recorded 206 patients. The high incidence of 

hypertension caused is still bad compliance hypertension diet, and poor 

hypertension diet as a result of elderly lack knowledge. Health education is one 

way to increase knowledge of  elderly through a speech method  and media 

leaflets .The purpose of study is to know the influence of health education on 

knowledge and hypertension diet compliance of  elderly in Wironanggan Village 

of Gatak Sukoharjo. The research was using  quasi experiment, and  pretest - 

posttest with control groups design. Sampel research are 33 elderly of posyandu 

members  and as case group. and 33 elderly as control groups. Taking sample 

was using proportional random sampling. Instrument used protocol of 

hypertension diet a questionnaire knowledge, and diet hypertension compliance. 

analysis is  using  comparative data. The test results shows that  wilcoxon sign 

test a pre test post test of knowledge with p = 0.015. Results  study showed with 

paired sample test pre test post test hypertension diet p = 0,445. conclusions there 

was an influence of health education on knowledge but there was  no influence of 

health education of  hypertension diet compliance of  elderly, thus still needed 

behavioral discipline of elderly to follow hypertension diet to avoid the 

recurrence of hypertension.  

 

key word: health education, knowledge, hypertension, compliance diet,  

 

 

PENDAHULUAN 

Kasus tertinggi yang tidak 

menular di Jawa Tengah adalah 

hipertensi dan pembuluh darah. Dari 

total 1.212.167 kasus yang dilaporkan 

sebesar 66,51% (806.208) adalah 

penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Peningkatan ini disebabkan oleh 

rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk memeriksakan tekanan darah 

sejak dini tanpa harus menunggu 

adanya gejala yang muncul, pola 

makan yang tidak sehat dan kurangnya 

olahraga juga dapat memicu 

peningkatan tekanan darah (Profil 

Kesehatan Jawa Tengah, 2012). 

Data bulan September 2014 

terdapat  8.353 orang lansia dari 14 

Wilayah kerja  Puskesmas. Data dari 

Kader posyandu Dahlia Desa 

Wironanggan terdapat 1086 orang 

lansia terdiri dari 606 lansia  

perempuan, dan 480 lansia laki-laki. 

Data anggota posyandu lansia Dahlia 

sebanyak 284 lansia. Informasi dari 

Kader posyandu bahwa dari anggota 

posyandu lansia, penyakit yang paling 

banyak diderita oleh anggota adalah 

hipertensi, disusul oleh gout. 
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Hipertensi menduduki peringkat 

pertama dengan 206 orang lansia.  

Tujuan penelitian adalah 

Mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan 

kepatuhan diit hipertensi pada lanjut 

usia 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Konsep Dasar Lanjut Usia 

Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1998 tentang kesejahteraan 

lanjut usia Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 

menyebutkan bahwa usia 60 tahun 

adalah usia permulaan tua. Menua 

bukanlah suatu penyakit, tetapi 

merupakan proses menurunnya daya 

tahan tubuh dalam menghadapi 

rangsangan dari dalam dan luar tubuh 

yang berakhir dengan kematian 

(Tamher, 2009). 

 

Hipertensi 

Hipertensi adalah masalah 

kesehatan ditandai oleh tekanan darah 

sistolik persisten di atas 140 mmHg 

dan tekanan darah diastolik di atas 85 

mmHg (Brooker, 2009). Udjianti 

(2010), hipertensi didefinisikan 

sebagai tekanan darah sistolik ≥ 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik  ≥ 

90 mmHg. 

Diit Hipertensi 

1) Diit rendah garam 

Diit rendah garam membantu 

untuk menghilangkan retensi 

garam/ air dalam jaringan tubuh 

dan menurunkan tekanan darah 

pada hipertensi (Mangunkusumo, 

2001). 

 

2) Diit rendah kolesterol 

Makanan yang harus dihindari 

misalnya otak dan jerohan (seperti 

: hati, ginjal, usus, babat), kue-kue 

kering, gorengan (menggantikan 

penggunaan lemak hewani untuk 

menggoreng seperti minyak 

jagung,dan minyak kedelai), 

makanan yang dimasak dengan 

santan kental (seperti : gudeg, kare, 

gulai), mengganti kebiasaan 

minum susu full cream dengan 

susu kedelai. (Beck, Mary, 2011) 

3) Diit tinggi serat ; perbanyak 

konsumsi sayur-sayuran dan buah-

buahan (Beck, Mary, 2011) 

 

Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil 

‘tahu’, dan terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Pengetahuan 

merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (overt behavior) 

(Notoatmodjo, 2007). 

 

Kepatuhan 

Menurut Wong (2004), 

kepatuhan adalah segala sesuatu 

dimana perilaku pasien / keluarga 

sesuai dengan program yang 

ditentukan (misalnya meminum obat, 

mengikuti diit, dan mengikuti 

perubahan gaya hidup). 

 

Pendidikan kesehatan  

Pendidikan kesehatan adalah 

suatu proses yang dilakukan atau 

dijalankan untuk merubah dan 

meningkatkan kemampuan individu 

dan masyarakat tentang cara 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya ke arah yang lebih baik 

(Notoatmodjo, 2007).  

Metode penelitian  

Jenis penelitian ini adalah 

“Quasi Eksperiment, dengan 
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rancangan penelitian Pretest - Posttest  

with control  group design. Jumlah 

Sampel   = 66 responden. Untuk 

memenuhi sampel diatas peneliti 

mengambil sampel dengan cara 

propotional sampling (Sugiono, 2011),  

Kriteria inklusi sampel yaitu 

lanjut usia yang menderita hipertensi, 

diutamakan lansia belum pernah 

menerima pendidikan kesehatan 

tentang diit hipertensi  sebelumnya, 

bersedia menjadi responden, lansia 

yang dapat membaca, menulis dan 

dapat diajak komunikasi, bertempat 

tinggal di Desa Wironanggan 

Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo, Lanjut usia yang tidak 

mengalami gangguan pendengaran dan 

pengelihatan.  

Kriteria Eksklusi yaitu tidak 

menyelesaikan proses jalannya 

penelitian dari pre test hingga post test. 

Instrumen Penelitian 

menggunakan kuesioner, SAP (Satuan 

Acara Pendidikan), berisi materi-

materi tentang diit hipertensi.  Alat 

bantu penyampaian informasi dengan 

alat bantu lihat seperti LCD dan 

leaflet. Uji bivariat  menggunakan uji 

paired sample test Wilcoxon Sign Rank 

Test, dan independent test  

 

Hasil Penelitian  

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan 

pekerjaan  

Pengetahuan 

Kelompok 

perlakuan 
Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

Jenis kelamin     

Laki-laki 6 18.2 6 18.2 

Perempuan 27 81.8 27 81.8 

Umur     

60-74 tahun  32 97.0 28 84.8 

75-77tahun  1 3.0 5 15.2 

Pendidikan      

SD 13 39.4 6 18.2 

SMA 6 18.2 8 24.2 

SMP 14 42.4 19 57.6 

Pekerjaan     

Pedagang 7 21.2 5 15.2 

Tani 6 18.2 9 27.3 

Tidak bekerja 20 60.6 19 57.6 

     

Tabel 4.1 distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin diketahui  

baik kelompok perlakuan dan control 

banyak berjenis kelamin perempuan, 

masing-masing 81,8%. Umur 

responden mayoritas 60-74 tahun, 

untuk kelompok perlakuan sebesar 

97% dan kontrol 84,8%. Pendidikan 

responden paling banyak tingkat SMP, 

kelompok perlakuan sebesar 42,4% 

dan kelompok kontrol sebesar 57,6%. 

Status pekerjaan responden paling 

banyak tidak bekerja, kelompok 

perlakuan sebesar 60,6% sementara 

kelompok perlakuan sebesar  57,6%. 
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Analisis  Univariat 

Pengetahuan tentang diit hipertensi 

Kelompok perlakuan 

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan pre test post pengetahuan  kelompok 

perlakuan 

 

Pengetahuan 
Pre test Post test 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 0 0 3 9.1 

Cukup 12 36.4 18 54.5 

Kurang 21 63.6 12 36.4 

Jumlah 33 100.0 33 100.0 

Tabel 2. Diketahui pret  test pengetahuan responden lebih banyak pada 

kategori kurang sebesar 63,6%. Pada post test pengetahuan responden banyak 

pada kateogori cukup sebanyak 54,5%.  

 

Kelompok kontrol 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan pre test post pengetahuan  kelompok  

kontrol 

 

Pengetahuan 
Pre test   Post test 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 0 0 0 0 

Cukup 14 42.4 13 39.4 

Kurang 19 57.6 20 60.6 

Jumlah 33 100.0 33 100.0 

 

Tabel 3 memperlihatkan pengetahuan responden baik pada  pre test maupun pada 

post test dalam kategori kurang. 

 

Kepatuhan  diit hipertensi 

Kelompok perlakuan 

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan pre test post kepatuhan diit hipertensi 

kelompok perlakuan 

 

Kepatuhan  
Pre test   Post test 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 12 36.4 19 57.6 

Buruk 21 63.6 14 42.4 

Jumlah 33 100.0 33 100.0 

 

Tabel 4. Diketahui pret  test kepatuhan diit  hipertensi responden lebih 

banyak pada kategori buruk sebesar 63,6%. Pada post test responden banyak pada 

kateogori baik sebanyak 57,4%.  
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Kelompok kontrol 

 

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan pre test post diit hipertensi kelompok 

kontrol 

Kepatuhan  
Pre test   Post test 

Jumlah % Jumlah % 

Baik 13 39.4 16 48.5 

Buruk 20 60.6 17 51.5 

Jumlah 33 100.0 33 100.0 

 

Tabel 5 memperlihatkan data kepatuhan responden  baik pada pre test maupun 

post test banyak dalam kategori kurang masing-masing 60,6% dan 51,5%. 

 

Uji hipotesis penelitian 

Analisis uji beda rata-rata 

pengetahuan pre test-post test 

kelompok perlakuan 

Berdasarkan hasil uji statistic 

dengan menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Ranks Test diperoleh nilai Z= -

2.431 dengan p= 0,015 (p<0,05) 

sehingga keputusan yang diambil 

adalah Ho ditolak.   Ho ditolak 

memmpunyai arti bahwa ada 

perbedaan rata-rata pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah 

mendapat pendidikan kesehatan 

tentang penyakit diit hipertensi. 

 

Analisis uji beda rata-rata 

pengetahuan pre test-post test 

kelompok kontrol 

Berdasarkan hasil uji statistic 

dengan uji Paired Samples Test 

diperoleh nilai t- test = -0.204, p = 

0,839 (p>0,05) dengan keputusan Ho 

diterima. Ho diterima artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata 

pengetahuan responden kelompok 

kontrol antara pre test dan post test.   

 

Analisis uji beda rata-rata 

kepatuhan diit hipertensi pre test-

post test kelompok perlakuan 

Berdasarkan hasil uji statistic 

dengan uji Paired Samples Test 

diperoleh nilai t- test = -0.774,     p = 

0,445 (p>0,05), dengan keputusan Ho 

diterima. Ho diterima artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata kepatuhan 

diit hipertensi kelompok  perlakuan 

antara pre test dan post test.   

 

Analisis uji beda rata-rata 

kepatuhan diit hipertensi pre test-

post test kelompok kontrol  

Berdasarkan hasil uji statistic 

dengan uji Paired Samples Test 

diperoleh nilai t- test = -0.834,    p = 

0,411 (p>0,05), dengan keputusan Ho 

diterima. Ho diterima artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata kepatuhan 

diit hipertensi kelompok  perlakuan 

antara pre test dan post test.   

 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui Jenis kelamin responden 

penelitian 81,8% adalah perempuan. 

Hal ini sesuai dengan data anggota 

posyandu di tempat penelitian, dari 

373 jumlah keseluruhan anggota 

posyandu lansia di desa Wironanggan, 

Kecamatan Gatak, 306 orang adalah 

lansia perempuan, sedangkan 67 

lainnya adalah lansia laki-laki.   
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Factor  penyebab banyaknya 

lansia perempuan yang mengikuti 

kegiatan posyandu lansia dan 

mengikuti pendidikan kesehatan 

adalah bahwa lansia laki-laki hanya 

akan mengikuti kegiatan posyandu 

apabila pada saat yang sama mengeluh 

sakit, sementara  apabila merasa sehat, 

maka jarang untuk bersedia hadir 

dalam kegiatan posyandu lansia yang 

sudah terjadwal. Banyaknya jenis 

kelamin perempuan di tempat 

penelitian juga sesuai data dari  Badan 

Pusat Statistik (2012) menyatakan 

bahwa jumlah lansia di Indonesia 

berdasarkan jenis kelamin, jumlah 

lansia laki-laki di Indonesia pada tahun 

2011 berjumlah 9.290.782 jiwa dan 

lansia perempuan  berjumlah  

11.256.759 jiwa. 

Berdasarkan umur responden, 

diketahui  90.9 responden berumur 60-

74 tahun. usia responden tersebut 

maka berdampak pada kemampuan 

responden secara fisik dalam 

mengikuti kegiatan posyandu lansia 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Responden dengan usia 60-74 tahun 

masih merasa kuat untuk mengikuti 

kegiatan posyandu lansia demikian 

juga dengan mengikuti kegiatan 

pendidikan kesehatan yang diadakan 

peneliti. Berbeda dengan lansia dengan  

usia diatas 74 tahun sudah jarang 

mengikuti kegiatan posyandu lansia, 

hal ini diperkuat dari data presensi 

anggota jika dilihat adanya 

kecenderungan bahwa anggota yang 

berusia lebih tua akan semakin sering 

tidak hadir dalam kegiatan posyandu 

lansia. Hardywinoto (2005) 

menyatakan bahwa pada umur tersebut 

sangat butuh sarana pelayanan 

kesehatan terkait penurunan berbagai 

fungsi dan kelemahan.   

Tingkat pendidikan responden 

diketahui 50% adalah lulus SMP. Hal 

ini masih dianggap wajar bagi 

penduduk Desa Wironanggan bahwa 

para lansia hanya menyelesaikan 

pendidikan SMP. Hal ini berkaitan 

dengan sosidemografi bahwa desa 

wironanggan sebagian besar adalah 

petani, yang memang tidak 

membutuhkan pendidikan formal 

untuk melakukan pekerjaan di sawah. 

Dengan keterbatasan pendidikan pada 

responden akan berpengaruh mengenai 

pola hidup sehat termasuk bagaimana 

melakukan diit hipertensi secara ketat. 

Purwanto (2005), yang 

mengemukakan bahwa salah satu 

faktor yang berpengaruh pada perilaku 

kesehatan adalah tingkat pendidikan. 

Hasil pendidikan ikut membentuk pola 

berpikir, pola persepsi dan sikap 

pengambilan keputusan seseorang. 

Pendidikan seseorang yang meningkat 

mengajarkan individu mengambil 

keputusan yang terbaik untuk dirinya. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

responden dengan pendidikan SMP 

pada pre test terdapat 57,6% dengan 

pengetahuan kurang. Demikian juga 

pada pada post test pengetahuan 

responden  penelitian dari kelompok  

perlakuan dan kelompok kontrol tetap 

banyak yang kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai status pekerjaan diketahui 

59.1% responden tidak bekerja. Hal ini 

sangat wajar mengingat responden 

telah masuk dalam lanjut usia 

mengalami keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas temasuk dalam 

kemampuaan bekerja. Dengan 

menurunnya kemampuan aktivitas 

secara fisik dalam hal bekerja maka 

59.1% tidak melakukan aktivitas di 

luar rumah yang dapat menghasilkan 

sejumlah uang untuk pendapatan 
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rumah tangga. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa responden yang tidak  

bekerja baik pre test dan post test 

pengetahuan banyak dalam kategori 

kurang. 

 

Analisis Univariat 

Pre Test Pengetahuan tentang Diit 

Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian 

responden kelompok perlakuan pada 

pretest diketahui pengetahuan 

terbanyak pada kategori kurang 

sebanyak 63,6%, dan  kelompok 

kontrol sebsar 57,6%. Kurangnya 

pengetahuan tentang diit hipertensi 

adalah banyak responden yang hanya 

mengetahuai pada batas pengetahuan 

hipertensi, yaitu tekanan darah 

seseorang diatas 160 mmHg, 

sementara pengetahuan tentang diit 

hipertensi mengenai pola makan yang 

harus dijaga dengan baik, masih 

kurang. Respoden kurang mengerti 

makanan yang masuk dalam kategori 

dianjurkan, dibatasi maupun dihindari.  

Kedua kelompok penelitan ini yang 

berasal dari anggota posyandu lansia 

sebenarnya telah diberikan informasi 

mengenai diit hipertensi, namun 

karena informasi yang sebatas dengan 

anjuran dari petugas kesehatan, maka 

akan dengan mudah menjadi lupa 

mengenai anjuran diit hipertensi 

terlebih untuk mengaplikasikan dalam 

mengkonsumsi makanan yang sesuai 

dengan diit hipertensi.   Menurut 

Wawan (2010) bahwa pengetahuan 

dapat dipengaruhi oleh factor 

lingkungan, dan budaya setempat.  

Lingkungan yang kurang mendukung 

seperti lingkungan keluarga yang 

sebenarnya kurang mengerti tentang 

diit hipertensi akan menghambat 

responden untuk mendapatkan 

informasi secara benar tentang diit 

hipertensi, dengan demikian 

berdasarkan hasil penelitian pada pre 

test baik kelompok perlakuan maupun 

kontrol nilai pengetahuan masih 

kurang.                                            

Post test Pengetahuan tentang Diit 

Hipertensi 

Berdasakan hasil penelitian 

pada kelompok perlakuan, 

pengetahuan responden banyak dalam 

kategori cukup sebesar 54,5%. 

Cukupnya pengetahuan responden ini 

dapat dipengaruhi oleh factor 

responden sendiri maupun dari factor 

petugas kesehatan sebagai pembicara. 

Faktor pada responden adalah bahwa 

sebenarnya responden sudah pernah 

mendapat informasi tentang diet pada 

saat  kegiatan posyandu lansia, namun 

karena responden masuk dalam usia 

lanjut, responden mengalami 

penurunan daya pendengaran, dan 

visual sehingga dapat mempengaruhi 

pengetahuan. Menurut Budiono (2002)  

bahwa lanjut  usia akan mengalami 

penurunan fungsi seperti indra 

pendengaran, pengelihatan. Factor dari 

petugas kesehatan yang  adalah  materi 

bagaimana untuk melakukan diit 

hipertensi secara baik dan disiplin.  

Pendekatan persuasif dari petugas 

kesehatan dengan bahasa yang mudah 

dipahami, dan memberikan contoh 

menu makan yang mudah dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari 

menjadikan responden mudah 

menyerap pengetahuan secara baik. 

Proses pemberian pendidikan 

kesehatan dengan menggunakan 

metode ceramah, Tanya  jawab dan 

pemberian leaflet merupakan cara agar 

responden yang sudah lansia 

bersemangat mengikuti kegiatan 

pendidikan kesehatan. Proses Tanya 

jawab yang diberikan banyak 
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digunakan oleh lansia dengan bertanya 

mengenai akibat dari  pola makan 

yang selama ini dilakukan. Jawaban 

yang diterima oleh responden dari 

petugas kesehatan juga dengan mudah 

dipahami dan dimengerti sehingga 

responden mempunyai niat yang kuat 

untuk melakuan kepatuhan diit secara 

baik. Notoatmodjo (2007) menyatakan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu 

kegiatan atau usaha menyampaikan 

pesan kesehatan kepada masyarakat, 

Dengan harapan masyarakat, 

kelompok atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik.  Hasil 

penelitian Afrianti (2014) 

menyimpulkan bahwa dengan 

pengetahuan yang baik pasien 

hipertensi dapat menjadi lebih baik 

dalam melakukan diit hipertensi. 

Berbeda halnya dengan 

kelompok  kontrol yang tidak 

mendapatkan pendidikan kesehatan. 

Hasil post test pengetahuan diketahui 

banyak dalam kategori  kurang.  Tidak 

adanya peningkatan pengetahuan 

tentang diit hipertensi menjadikan 

responden terhambat untuk 

mendapatkan informasi secara baik 

dari kegiatan pendidikan kesehatan, 

meskipun sebelumnya dalam  kegiatan 

posyandu lansia petugas pernah 

memberikan informasi tentang diit 

hipertensi. Responden yang tidak 

menerima pendidikan kesehatan 

tentunya akan lebih tertinggal 

mengenai pengetahuan baru berkaitan 

dengan diit hipertensi. Notoadmojo 

(2010) bahwa pengetahuan seseorang 

dapat dipengaruhi oleh faktor 

informasi. Seseorang yang mempunyai 

sumber informasi yang lebih banyak 

akan memberikan pengetahuan yang 

lebih jelas termasuk  menerima 

informasi dari kegiatan  pendidikan 

kesehatan, oleh karena itu hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada 

post test pengetahuan 60,6% 

responden masih kurang. 

Pre test Kepatuhan Diit Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian 

kepatuhan diit hipertensi kelompok 

perlakuan pada pre test 63,6% masih  

buruk dalam melakukan diit 

hiipertensi.  Buruknya kepatuhan diit 

tidak terlepas dari masih kurangnya 

pemahaman tentang jenis makanan 

yang dianjurkan, dibatasi ataupu 

dihindari. Buruknya kepatunhan diit 

hipertensi pada responden terbentuk 

dari kebiasaan responden selama ini 

mengkonsumsi makanan seperti sayur 

bersantan, mengkonsumsi makanan 

berminyak seperti pisang goreng. 

Kebiasaan makanan bersantan yang 

hampir tiap hari dilakukan 

mengakibatkan buruknya pelaksanaan 

diit hipertensi.  

Pada kelompok kelompok kontrol 

dari  hasil pre test 60,6 % masih buruk 

dalam kepatuhan diit hipertensi. 

Ketidak patuhan diit hipertensi sama 

dengan kelompok perlakuan, bahwa 

responden dalam kesehariannya 

mengkonsumsi makanan yang 

sebenarnya harus dibatasi maupun 

dihindari seperti makanan rasa asin, 

minum kopi. Oleh  karena itu pada pre 

test kepatuhan diit diketahui masih 

banyak yang buruk dalam penerapan 

diit hipertensi. Menurut Wong (2004), 

kepatuhan adalah segala sesuatu 

dimana perilaku klien/ keluarga sesuai 

dengan program yang ditentukan 

(misalnya meminum obat, mengikuti 

diit, dan mengikuti perubahan gaya 

hidup). Hasil penelitian Manan (2012) 

menyimpulkan bahwa perilaku tidak 

sehat seperti merokok,  kurangnya 

aktivitas fisik, masih mengkonsumsi 
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garam dalam jumlah yang  banyak 

menyebabkan terjadikan hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas Bangkala 

Kabupaten Jeneponto. 

 

Post test Kepatuhan Diit Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitan 

diketahui kelompok perlakuan 57,6% 

kepatuhan diit hipertensi sudah baik. 

Hal ini dapat disebabkan proses dari 

menerima informasi kesehatan setelah 

mengikuti pendidikan kesehatan. 

Responden mulai mengerti  bahwa apa 

yang selama ini dilakukan dalam 

mengkonsumsi makanan masih salah. 

Salah dalam penerapan jenis makanan 

yang dikonsumsi, seperti tetap makan 

bersantan, asin, mengkonsumsi telur 

ayam dengan jumlah yang tidak sesuai 

dengan takaran diit hipertensi. 

Menurut Notoadmojo (2007) bahwa 

pengetahuan mempunyai 6 tingakatan, 

yaitu tahu, memahami, 

mangaplikasikan, menganalisis, 

sinstesis dan evaluasi. Responden 

setelah tahu apa yang salah pada 

dirinya dalam diit hipertensi kemudian 

memahami akibat yang terjadi apabila 

tetap mengkonsumsi makanan yang 

dihindari dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Bentuk 

kepatuhan diit dapat dilihat dari jenis 

makanan seperti konsumsi sayur dan 

tidak bersantan, mengurangi rasa asin, 

dan tetap menjaga kesehatan.  

Kelompok kontrol pada post test 

diketahui 51,5% masih tetap buruk 

meskipun pada pre test kepatuhan diit 

hipertensi sebanyak 60,6%. Penurunan 

nilai presentese tersebut 

menggambarkan bahwa dalam rentang 

waktu pre test dan post test 

menjadikan  sebagian responden lebih 

patuh dalam menjalani diit hipertensi, 

hal ini terlihat dari pre test diit 

hipertensi yang baik sebesar  39,4% 

meningkat menjadi 48,5%. Pre test diit 

hipertensi peningkatan jumlah 

responden dalam melakukan diit 

hipertensi ini dapat dipengaruhi oleh 

adanya informasi dari peneliti 

mengenai penerapan diit hipertensi 

yang baik. Informasi ini dijadikan 

sumber pengetahuan untuk melakukan 

diit hipertensi, meskipun penilaian 

post test hanya berjarak 2 hari. Oleh 

karena itu kemauan untuk 

menjalankan diit hipertensi dapat 

dilakukan secara baik sebanyak 2 

orang responden. Perilaku kepatuhan 

diit hipertensi ini sejalan dengan 

pendapat Notoadmojo (2010) bahwa 

perilaku seseorang dalam hal 

kesehatan dapat dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang kemudian merubah 

sikap menjadi lebih baik dan 

berpengaruh pada perilaku dalam 

hidup sehat secara baik juga. Selain 

informasi dari peneliti pada saat pre 

test,  Factor lain adalah  karena 

penyakit hipertensi yang sudah lama 

diderita dan setidaknya sudah  

mengetahuai jenis makanan yang 

dibatasi ataupun menjadi pantangan 

dalam diit hipertensi, maka responden 

kelompok kontrol untuk mencoba 

kembali melakukan diit hipertensi. 

Secara  keseluruhan data post test 

perilaku diit hipertensi  masih dalam 

kategori buruk.  Responden yang tidak 

mendapat pendidikan kesehatan 

menyebabkan kurangnya pemahaman 

tentang makanan yang seharusnya 

dihindari dan berdampak pada 

kepatuhan diit hipertensi. Asupan gizi 

yang terima oleh responden disajikan 

oleh anggota keluargapun tidak seusai 

dengan saran petugas kesehatan yang 

pernah diterima pada saat pemeriksaan 

kesehatan seperti puskesmas ataupun 

rumah sakit.  Penelitian  Agrina (2010) 

menyimpulkan sebanyak 34 orang 
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(56,7%) responden tidak patuh dalam 

pemenuhan diet hipertensi dan 

sebanyak 26 orang (43,3%) yang patuh 

dalam pemenuhan diet hipertensi.  

Faktor sikap negatif yang sering 

muncul dikarenakan kejenuhan serta 

tidak terbiasanya penderita hipertensi 

untuk menjalankan diet hipertensi.  

Budaya responden itu sendiri dalam 

mengkonsumsi makanan yang 

cenderung asin, dan pedas yagn  

berlangsung lama  sehingga sangat 

sulit sekali untuk dihilangkan. 

 

Analisis Bivariat  

Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

terhadap Pengetahuan tentang Diit 

Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa pada kelompok  

perlakuan pada pre test 63,2% masih 

kurang dan setalah mendapat 

pendidikan kesehatan pengetahuan 

responden  yang  kurang menjadi 

sebesar 36,4. Pengetahuan yang cukup 

pada pre test sebesar 36,4% meningkat 

menjadi 54,5%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan kelompok perlakuan 

sebesar  27,2%. Berdasarkan hasil uji 

staitistik pada kelompok perlakuan 

diperoleh nilai p= 0,015, yang artinya 

ada pengaruh pendidikan kesehatan  

terhadap pengetahuan tentang  diit 

hipertensi pada lanjut usia  di Desa 

Wironangan Kecamatan Gatak 

Sukoharjo. 

Adanya peningakatan  

pemgettahuna dapat dipengaruhi oleh 

faktor petugas kesehatan yang 

mempunyai pengalaman dalam 

memberikan informasi secara baik, 

baik dalam menjelaskan secara 

sederhana namun mudah dipahami 

oleh peserta. Contoh makanan yang 

dianjurkan, dibatasi dan menjadi 

pantang bagi penderita hipertensi 

dijelaskan dengan bagaimana cara 

memasak dengan rendah garam, 

namun tidak mengurangi rasa nikmat 

masakan. Contoh sayuran dan buah 

yang mudah ditemui dan murah 

sebagai asupan bagi penderita 

hipertensi merupakan cara yang cukup  

baik dalam  menerangkan masalah 

yang dihadapi peserta dalam diit 

hipertensi.  

Hasil peneliian  Lawrence 

(2006) menyimpulkan bahwa dengan 

perawatan pasien hipertensi dan 

mencegah terjadikan kekambuhan, 

setidaknya melakukan  diit hipertensi 

secara ketat. Pola makan yang sehat, 

olah raga ringan secara rutin, 

mencegah tidak stress merupakan 

tindakan pencegahan yang baik agar 

tidak mengalami kekambuhan 

hipertensi.  

Pendidikan kesehatan yang 

dilakukan selama penelitian dengan 

menggunakan metode informasi dua 

arah, bahwa adanya sesi tanya jawab 

menjadikan responden yang pada 

awalnya kurang memahami 

pentingnya diit hipetensi menjadi 

paham setelah dijelaskan oleh petugas 

kesehatan secara runtut. Penelitian 

Suhardi (2011)  menyimpulkan 

terdapat perbedaan tingkat 

pengetahuan penderita hipertensi 

setelah diberikan penyuluhan 

kesehatan di Puskesmas Air Lais 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 

2011. Informasi dari petugas kesehatan 

melalui pendidikan kesehatan 

menunjukkan bahwa penting bagi 

setiap orang dalam mendapatkan 

pengetahuan secara baik dan benar 

dari sumber yang berpengaruh 

termasuk mengikuti  kegiatan 

pendidikan kesehatan tentang diit 

hipertensi.   
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Hasil pengetahuan pada 

kelompok  kontrol yang tidak 

mendapatkan pendidikan kesehatan 

pada pre test  57,6% dalam  kategori 

kurang dan post sebesar  60,6% dalam 

kategori kurang. Ini artinya secara 

garis besar tidak ada peningkatan 

pengetahuan antara pre test dan post 

test. Pentingnya pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat agar masyarakat 

lebih mengetahuai, mamahami bahwa 

dalam rangka pengendalian 

kekambuhan hipertensi diperlukan 

informasi pengetahuan yang baik. 

Padap tahap berikutnya dengan 

pengetahuan yang baik maka 

masyarakat akan menyadari 

melakukan tindakan berperilaku hidup 

sehat seperti  mengkonsumsi makanan 

yang sehat. 

Pendidikan kesehatan 

merupakan proses perubahan sikap 

dan perilaku seseorang atau individu 

yang dinamis, dimana perubahan tidak 

hanya dipengaruhi oleh transfering 

materi dari seseorang ke orang lain, 

tetapi perubahan juga bisa terjadi 

karena adanya kesadaran dalam diri 

individu, kelompok, dan masyarakat 

(Mubarak dan Chayatin, 2009).

 Oleh karena itu kelompok 

kontrol yang tidak mendapat 

pendidikan kesehatan dari hasil pre 

test post test tidak ada perbedaan 

tingkat pengetahuan  dengan hasil  uji 

statistik p =0,839 (p>0,05), oleh 

karena itu pendidikan kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang. 

Hasil penelitian Auroro (2014) 

menyimpulkan ada perbedaan 

pengetahuan keluarga penderita Kusta 

dan masyarakat setelah  diberikan 

pendidikan kesehatan mengenai 

pencegahan penyakit Kusta di 

Kecamatan Purwosari. 

 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

terhadap Kepatuhan tentang Diit 

hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai kepatuhan tentang diit 

hipertensi pada kelompok perlakuan 

diketahui tidak ada perbedaan antara 

pre test dan post test kepatuhan diit 

hipertensi. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk mendapatkan kepatuhan  

diit hipertensi dibutuhkan waktu yang 

cukup lama. Perubahan pola makan 

yang sebelumnya masih 

mengkonsumsi makanan berlemak, 

jarang sayur ataupun banyak 

menggunakan garam dapur  masih 

sulit dilakukan oleh responden. 

Diperlukan niat dan  usaha yang kuat 

serta adanya peran serta anggota 

keluarga sebagai pendampingan proses 

kepatuhan diit  hipertensi. Fungsi 

anggota keluarga sebagai pengontrol 

keteraturan makan pada responden. 

Menurut Niven (2002) factor yang 

mempengaruhi proses kepatuhan 

adalah Modifikasi lingkungan dan 

social. Hal ini berarti membangun 

dukungan sosial dari keluarga dan 

teman-teman untuk tetap menjaga agar 

pasien hipertensi patuh dalam 

melakukan diit hipertensi secara ketat. 

Hasil kepatuhan pada kelompok 

kontrol juga sama, yaitu tidak ada 

perbedaan kepatuhan diit hipertensi 

antara pre test dan post test. Jenis 

makaan yang sama setiap harinya, 

serta keterbatasan jenis makan yang 

ada menjadikan kepatuhan diit 

hipertensi sulit dilakukan. Berdasarkan 

hasil penelitian post test kepatuhan diit 

hipertensi di rumah masing-masing 

responden diperoleh informasi baik 

dari pasien maupun anggota keluarga 

adalah pola makan pasien hipertensi 

adalah sama dengan anggota keluaga 

yang lain yang tidak menderita 
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hipertensi seperti  sayuran bersantan 

dan terasa asin. Di satu sisi anggota 

keluarga merasa selama pasien 

hipertensi tidak merasa sakit kepala, 

atau tanda kambuh hipertensi maka 

makanan  yang diberikan akan tetap 

sama, seperti sayur tempe bersantan, 

atau lauk tahu tempe yang tentunya 

sudah diberi  bumbu dapur 

sebelumnya. Disi sisi lain pasien 

hipertensi merasa bahwa masakan 

yang tidak asin akan mempengaruhi 

nafsu makan.  Rasa hambar pada 

masakan menjadikan responden akan 

menambah sendiri garam dapur hingga 

masakan menjadi lebih enak. 

Penelitian Nelwetis. 2009 

menyimpulkan bahwa perilaku dalam 

pencegahan kekambuhan Penderita 

Hepertensi di Kota Padang sulit 

dilakukan, mengingat budaya masakan 

yang selalu menggunakan santan, 

pedas, dan menjadi menu sehari-hari. 

 

 

Simpulan 

1. Sebagian besar pengetahuan lansia  

kelompok perlakuan dan kontrol 

tentang  diit hipertensi sebelum 

diberi pendidikan kesehatan dalam 

kategori kurang, sesudah diberi 

pendidikan kesehatan dalam 

kategori sedang. 

2. Sebagian besar kepatuhan diit 

hipertensi lansia kelompok 

perlakuan sebelum diberi 

pendidikan kesehatan buruk dan 

setelah diberi pendidikan 

kesehatan banyak yang baik. 

Sebagaian besar kepatuhan diit 

hipertensi lansia kelompok kontrol 

pada pre test  dan setelah post test  

banyak yang buruk  

3. Terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap peningkatan 

pengetahuan  diit hipertensi pada 

lanjut usia namun  Tidak terdapat 

pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap kepatuhan diit  hipertensi 

pada  kelompok perlakuan Tidak 

terdapat perbedaan pengetahuan 

dan kepatuhan diit hipertensi pada 

kelompok kontrol pada pre test dan 

post test . 

 

Saran  

1. Bagi lansia 

Diharapkan lansia tetap mau 

melakukan diit hipertensi secara 

ketat agar  tekanan darah tetap 

stabil dan tidak terjadi 

kekambuhan  hipertensi. 

2. Bagi Keluarga lansia 

Anggota keluarga lansia 

hendaknya memberikan dukungan 

keluarga secara penuh  terhadap 

lansia untuk memberikan asupan 

gizi sesui diit hipertensi seperti 

saran petugas keseahtan 

3. Petugas kesehatan 

Diharapkan perlu peningkatan 

peran petugas kesehatan untuk 

lebih aktif melakukan kunjungan 

kepada lansia di rumah-rumah 

penduduk untuk mengetahui 

kondisi kesehatan  seperti 

mengukur tekanan darah dan 

pengobatan secara gratis kepada 

lansia dan tidak terpancang pada 

kegiatan posyandu lansia saja.  

4. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

dasar pengembangan bagi peneliti 

lain yang meneliti factor terjadinya 

ketidak patuhan dlaan diit 

hipertensi pada  lansia seperti 

factor social ekonomi.  
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