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HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG DIET 

HIPERTENSI DAN KECEMASAN LANSIA DENGAN 

TERKONTROLNYA TEKANAN DARAH DI POSYANDU LANSIA 

SEJAHTERA TIPES SURAKARTA 

 

Abstrak  

 

 

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan 

tuberkulosis. Hipertensi merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kecemasan 

dan menyebabkan masalah-masalah baru, seperti stroke, gagal jantung, ginjal dan 

pastinya semua berdampak terjadinya kematian. Penderita hipertensi memerlukan 

dukungan dari keluarga terutama dalam mengontrol diet agar tekanan darah dapat 

terkontrol dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 

pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi dan tingkat kecemasan lansia dengan 

terkontrolnya tekanan darah di Posyandu Lansia SejahteraKelurahan Tipes 

Surakarta. 

Jenis penelitian kuantitatif, desain penelitian deskriptif korelatif, 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia 

yang menderita hipertensi di Posyandu Lansia Sejahtera Tipes Surakarta sebanyak 

38 lansia. Teknik sampling total sampling. Alat ukur dengan kuesioner. Analisis 

data menggunakan uji statistik chi square. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai 

keluarga dengan pengetahuan tentang diet hipertensi dalam kategori rendah. 

Tingkat kecemasan lansia termasuk dalam kategori sedang. Terkontrolnya tekanan 

darah pada lansia termasuk dalam kategori terkontrol. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi dengan 

terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan 

Tipes (p= 0,001). Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan 

lansia dengan terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Kelurahan Tipes(p= 0,002). Hasil penelitian menjadi informasi bagi 

lansia maupun keluarga meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi sehingga 

lansia tersebut dapat melakukan diet hipertensi dengan baik, mengurangi 

kecemasan sehingga tekanan darah dapat terkontrol 

Kata kunci  : Pengetahuan keluarga, Diet hipertensi, Tingkat kecemasan, 

Lansia, Terkontrolnya tekanan darah 
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CONNECTION FAMILY KNOWLEDGE OF DIET HYPERTENSION 

AND LANSIA LABORS WITH ITS PRESSURE CONTROL BLOOD IN 

POSYANDU LANSIA SEJAHTERA TYPES OF TIPES SURAKARTA  

Abstract 

 

 

 Hypertension is the third leading cause of death after stroke and 

tuberculosis. Hypertension is a disease that can cause anxiety and cause new 

problems, such as stroke, heart failure, kidney and of course all affect the 

occurrence of death. Patients with hypertension menukan support from the family, 

especially in controlling the diet so that blood pressure can be controlled 

properly. The purpose of this study is the relationship between family knowledge 

about hypertension diet and anxiety level of elderly with controlled blood 

pressure at Posyandu Lansia SejahteraKelurahan Tipes Surakarta. 

 The research type is quantitative, descriptive correlative research 

design, cross sectional approach. The population in this study were all elderly 

who suffer from hypertension at Elderly Posyandu Sejahtera Village Tipes 

Surakarta as many as 38 elderly. Sampling technique total sampling. Measuring 

tool with questionnaire. Analysis of data with univariate and bivariate using chi 

square. 

 The results of this study indicate that the majority of respondents have 

families with knowledge about hypertension diet included in the low category. The 

level of anxiety of the elderly included in the medium category. Controlled blood 

pressure in the elderly included in the controlled category. There was a 

significant correlation between family knowledge about hypertension diet and 

controlled blood pressure in Elderly at Elderly Posyandu Sejahtera Tipes Village 

(p = 0.001). There was a significant correlation between elderly anxiety level with 

controlled blood pressure in Elderly at Elderly Posyandu Sejahtera Tipes Village 

(p = 0,002). The results of the study into information for the elderly and families 

to increase knowledge about hypertension so that the elderly can do a 

hypertension diet well, reducing anxiety so that blood pressure can be controlled 

Keywords: Family knowledge, Hypertension diet, Level of anxiety, Elderly, 

Controlled blood pressure 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang besar diseluruh dunia sebab 

tingginya prevalensi dan berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskuler (World Helath Organizatiton, 2010). Menurut AHA (American 

Hearth Association) di Amerika, tekanan darah tinggi ditemukan satu dari setiap 

tiga orang atau 65 juta orang dan 28%  atau 59 juta orang mengidap prehipertensi. 
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Semua orang yang mengidap hipertensi hanya satu dari pertiganya yang 

mengetahui keadaan dan hanya 61% medikasi (Muhammadun, 2010).  

Di Indonesia hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke 

dan tuberkulosis, yakni 6,7% dari populasi kematian pada semua umur. Di 

Indonesiamasalah hipertensi cenderung meningkat. Prevalensi di perkotaan 39,9% 

(37,0% - 45,8%) dan di pedesaan 44,1 (36,2% - 51,7%) (Setiawan,2012). Hasil 

pnelitian sporadis di 15 Kabupaten atau Kota di Indonesia dari Badan Litbangkes 

Kemkes memberikan fenomena 17,7% kematian disebabkan oleh Stroke dan 

10,0% kematian disebabkan oleh Ischaemic Hearth Disease. Dua penyakit 

penyebab kematian teratas ini adalah hipertensi (RISKESDAS, 2015).  

Dari prevalensi kasus hipertensi di Jawa Tengah mengalami penurunan 6,3% 

menjadi 5,4% pada tahun 2011  dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan 

prevalensi sebesar 15%. Tetapi kasus hipertensi lain di provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2012 mengalami penurunan 0,70%  dibandingkan pada tahun 2011 yang 

prevalensinya sebesar 0,80% (Dinkes Jateng, 2012).  

Hipertensi merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kecemasan. Tekanan 

mental atau kecemasan diakibatkan oleh kepedulian yang berlebihan akan 

masalah yang sedang dihadapi (nyata) ataupun yang dibayangkan mungkin 

terjadi. Kecemasan yang paling sering terjadi disebabkan karena penyakit, salah 

satunya hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang menyebabkan masalah-

masalah baru, seperti stroke, gagal jantung, ginjal dan pastinya semua berdampak 

terjadinya kematian, sehingga perlu adanya pencegahan lebih dini agar hipertensi 

tidak menyebabkan permasalahan baru bagi pasien. Permasalahan inilah yang 

membuat pasien dan keluarga cemas akan keadaan pasien (Sarkamo, 2012)  

Kecemasan (ansietas/anxiety) adalah gangguan alam perasaan (affective) yang 

ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan. Diperkirakan jumlah mereka yang menderita gangguan kecemasan 

ini baik akut maupun kronik mencapai 5% dari jumlah penduduk, dengan 

perbandingan antara wanita dan pria sebesar 2 berbanding 1 dan diperkirakan 

antara 2-4% di antara penduduk di suatu saat dalam kehidupannya pernah 

mengalami gangguan cemas. Berdasarkan data WHO (2014), Amerika Serikat 
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menganalisis data dari 35.539 pasien bedah dirawat di unit perawatan intensif 

antara 1 Oktober 2010 dan 30 September 2013, di antaranya 8.922 pasien (25,1%) 

mengalami masalah kejiwaan dan 2,473 pasien (7%) mengalami kecemasan. 

Data rekapitulasi Kunjungan Puskesmas Jayengan hipertensi menduduki 

peringkat pertama sebanyak 4098 di tahun 2015. Di Puskesmas Jayengan terdapat 

3 posyandu lansia diantaranya yaitu di daerah Tipes, Jayengan dan Kemlayan. 

Dari ketiga posyandu lansia tersebut yang paling banyak menderita hipertensi 

terdapat di posyandu tipes. Di posyandu lansia daerah Tipes ini lansia yang sering 

periksa rutin atau ikut dalam kegiatan posyandu lansia sekitar 50 lansia dari 

jumlah keseluruhan posyandu lansia yang berjumlah 60 lansia dan 38 lansia yang 

mengalami hipertensi.  

Hasil studi pendahuluan diperoleh data dari salah satu posyandu lansia yaitu 

didaerah Tipes yang mempunyai lansia dengan tingkat kekambuhan hipertensi 

terbanyak, hal ini ditandai dengan tingginya tekanan darah yang dialami sekitar 

150/90 mmHg sampai sekitar 180/100 mmHg, dari data tersebut bahwa tingkat 

kekambuhan di Daerah Tipes sangat tinggi (Hasil Observasi, 24 Oktober 2016). 

Hasil wawancara pada 10 keluarga yang menderita hipertensi diketahui bahwa 

pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi termasuk dalam kategori yang 

rendah, hal ini dapat diketahui bahwa untuk pola makan masih belum teratur, 

lansia masih menyukai makanan-makanan yang asin dan gurih, kebiasaan makan 

masakan yang asin serta, keluarga masih belum bisa mengurangi penggunaan 

garam dalam makanan yang mereka konsumsi. Sehingga tingkat kecemasan 

mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari hasil wawancara 8 lansia yang 

mengatakan bahwabeban pikiran (stres) disebabkan lansia masih aktif bekerja 

dengan ikut home industry membuat kain perca di daerah Tipes dan merasakan 

mata berkunang- kunang, pusing, sensitif dan mudah marah terutama saat kejar 

target (Hasil Wawancara, 24 Oktober 2016).  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensi dan 

Kecemasan Lansia dengan Terkontrolnya Tekanan Darah di Posyandu Lansia 

Sejahtera Tipes Surakarta. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, desain penelitian deskriptif 

korelatif, pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

lansia yang menderita hipertensi di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

Surakarta sebanyak 38 lansia. Teknik sampling total sampling. Alat ukur dengan 

kuesioner pengetahuan yang diadopsi dari Dalimartha (2008) yang sebelumnya 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan jumlah kuesioner 18 soal diukur 

dengan skala Guttman. Kuesioner kecemasan menggunakan SAS/SRAS (Zung 

Self-Rating Anxiety Scale) diukur menggunakan metode Likert jumlah soal 20 

soal soal.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden penelitian ini akan membahas tentang umur, 

jenis kelamin dan pendidikan Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan 

Tipes adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Distribusi frekuensi umur, jenis kelamin dan pendidikan penderita diabetes 

mellitusdi  Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes (n= 38) 

Karakteristik Kategori Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Mean ± SD 

Umur 56-65 Tahun 13 34,2 68,47±7,06 

> 66 Tahun 25 65,8  
Jenis kelamin Laki-laki 16 42.1  

Perempuan  22 57.9  
Pendidikan SD 12 31.6  

SMP 17 44.7  

SMA 9 23.7  
 

Tabel 1. menunjukan bahwa responden sebagian besar memiliki lebih dari 

66 tahun yaitu 25 responden (65,8%), dengan rata-rata umur 68,47 tahun. Jenis 

kelamin responden sebagian besar perempuan sebanyak 22 responden (57,9%). 

Pendidikan responden sebagian besar SMP sebanyak 17 responden (44,7%), 

dan SD sebanyak 12 responden (31,6%),  
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3.2 Analisis Univariat 

3.2.1 Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensi pada Lansia di 

Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

Tabel 2 

Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensipada Lansia di 

Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes (n= 38) 

Pengetahuan 

Keluarga 

Frekuensi (n) Persentase (%) Mean ± SD 

Tinggi 

Rendah 

17 

21 

44,7 

55,3 

11,81±3,86 

Total 38 100  
 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 38 responden sebagian besar 

keluarga responden mempunyai pengetahuan diet hipertensi rendah 

sebanyak 12 responden (55,3%), dengan nilai rata-rata pengetahuan 

keluarga 11,81. 

 

 

3.2.2 Kecemasan Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

Kecemasan lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes dapat 

dilihat pada tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3 

Kecemasan Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera  

Kelurahan Tipes (n= 38) 

Kecemasan Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Mean ± SD 

Sedang  

Ringan 

23 

15 

60,5 

39,5 

30,57±13,67 

Total 38 100  

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kecemasan lansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Kelurahan Tipes sebagian besar daam kategori cemas sedang 

yaitu 23 responden (60,5%), dengan nilai rata-rata kecemasan lansia 

adalah 30,57. 
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3.2.3 Terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Kelurahan Tipes 

Tabel 4 

Terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Kelurahan Tipes (n= 38) 

Terkontrolnya 

Tekanan Darah 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Mean ± SD 

Terkontrol 

Kurang Terkontrol 

24 

14 

63,2 

36,8 

Sistole = 146,84±20,01 

Diastole = 87,87±12,55 

Total 38 100  

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa lansia di Posyandu Lansia Sejahtera 

Kelurahan Tipes sebagaian besar tekanan darahnya terkontrol yaitu 24 

responden (63,2%), dengan nilai rata-rata tekanan darah sistole  adalah 

146,8 mmHg dan diastole 87,89 mmHg. 

 

3.3 Analisis Bivariat 

3.3.1 Hubungan Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensi dengan 

terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia  

Tabel 5 

Hubungan Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensi dengan 

terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu  

Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

 

Pegetahuan 

keluarga  

Terkontrolnya Tekanan 

Darah 

Total  
p value 

Kurang 

terkontrol 

Terkontrol   

 

N % N % N % 

Rendah 13 61,9 8 38,1 21 100 

0.0001 Tinggi 1    5,9 16 94,1  17 100 

Total  14 36,8 24 63,2 38 100 

 

Hasil analisis bivariat dengan chi square berdasarkan tabel 5 

didapatkan bahwa responden dengan pengetahuan keluarga tentang diet 

hipertensi rendah sebagian besar tekanan darahnya kurang terkontrol yaitu 

13 responden (61,9%), sedangkan responden dengan pengetahuan keluarga 
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tinggi tentang diet hipertensi mayoritas tekanan darahnya terkontrol yaitu 

16 responden (94,1%). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value 

0,0001 < 0,05 sehingga ada hubungan pengetahuan keluarga tentang diet 

hipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu 

Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes. 

Hasil penelitian Ragot et al (2010) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan dan kesadaran pasien mengenai tekanan darah memegang 

peranan penting dalam kemampuan untuk mencapai kesuksesan 

pengendalian tekanan darah pada hipertensi. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh Alexander et al (2007) yang mengungkapkan bahwa 

pengetahuan dan kesadaran pasien mengenai hipertensi merupakan faktor 

penting dalam mencapai kontrol tekanan darah serta peranan penting 

dalam kemampuan mengontrol hipertensi.  

Terdapat 1 responden dengan pengetahuan keluarga tentang diet 

hipertensi tinggi tetapi memiliki tekanan darah yang kurang terkontrol. 

Hal ini dapat dikarenakan keluarga yang sibuk bekerja sehingga tidak 

dapat mengingatkan lansia setiap waktu, hal ini dapat dikarenakan 

kurangnya peran dan dukungan keluarga. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ningrum (2012) yang disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara dakungan keluarga dengan perilaku makan pasien 

hipertensi. 

 

3.3.2 Hubungan Kecemasan Lansia dengan Terkontrolnya Tekanan Darah 

pada Lansia  

Tabel 6 

Hubungan Kecemasan Lansia dengan Terkontrolnya Tekanan Darah pada 

Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera  

Kelurahan Tipes 

 

Kecemasan lansia  Terkontrolnya Tekanan Total  p value 
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Darah 

Kurang 

terkontrol 

Terkontrol   

 

N % n % N % 

Ringan 1 6,7 14 93,3 15 100 

0.003 Sedang 13 56,5 10 43,5  23 100 

Total  14 36,8 24 63,2 38 100 

 

Hasil analisis bivariat berdasarkan tabel 6 didapatkan bahwa 

responden dengan tingkat kecemasan ringan sebagian besar tekanan 

darahnya terkontrol yaitu 14 responden (93,3%), sedangkan responden 

dengan kecemasan sedang mayoritas tekanan darahnya kurang terkontrol 

yaitu 13 responden (56,5%). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p 

value 0,003 < 0,05 sehingga ada hubungan kecemasan lansia dengan 

terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera 

Kelurahan Tipes.   

 

3.4 Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensipada Lansia di Posyandu 

Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 38 responden sebagian besar 

keluarga responden mempunyai pengetahuan diet hipertensi rendah sebanyak 

12 responden (55,3%). Pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi  dalam 

penelitian ini termasuk rendah dapat dikarenakan kurangnya pemahaman 

terkait dengan diet bagi penderita hipertensi yang meliputi diet rendah garam, 

diet rendah kolesterol dan lemak terbatas serta makan buah dan sayuran 

segar.  

Hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai 

keluarga dengan pengetahuan tentang diet hipertensi yang termasuk dalam 

kategori rendah, hal ini dapat dikarenakan beberapa faktor seperti pendidikan 

yang rendah. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pendidikan 

diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang menunjang 

kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga 
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dapat mempengaruhi seseorang termasuk pula prilaku seseorang akan pola 

hidup terutama dalam memotivasi sikap berperan serta dalam pembangunan. 

Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi (Notoadmodjo, 2010) 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh  Santoso 

(2016) bahwa pengetahuan keluarga tentang diit hipertensi di Rt 09 Rw 02 

Kelurahan Pojok Kota Kediri memiliki rata-rata pengetahuan cukup yaitu 

45%. Ini mungkin dikarenakan sebagian besar responden berpendidikan 

terkahir SMP.  

3.4.1 Kecemasan Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan lansia di 

Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes sebagian besar dalam kategori 

cemas sedang yaitu 23 responden (60,5%).  Cemas sedang adalah kesuitan 

seseorang untuk memusatkan perhatian pada suatu hal, ini dapat terjadi 

karena rendahnya pendidikan lansia sehingga tidak memahami tentang 

penyakit yang dialaminya dan mengalami kecemasan sedang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan responden sebagian besar SMP sebanyak 17 

responden (44,7%), dan SD sebanyak 12 responden (31,6%),  

Penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kecemasan 

timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan 

interpersonal, kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan trauma 

seperti perpisahan dan kehilangan yang menimbulkan kelemahan spesifik 

(Stuart & Sundeen, 2008). Yosep (2009) menyatakan bahwa kecemasan 

adalah reaksi emosi (seperti: ketakutan, kekhwatiran, keprihatinan) terhadap 

sesuatu yang tidak menyenangkan (seperti: ancaman, bahaya dan tuntutan 

dari luar yang bersifat abstrak) yang akan terjadi di masa depan, dan 

berdampak pada mental, fisik maupun kognitif dengan tingkatan atau 

intensitas yang berbeda.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Pramana 

(2016) dimana sebagian besar responden (62.5%) mengalami tingkat 

kecemasan sedang, sebagian kecil responden (27.5%) mengalami tingkat 
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kecemasan berat, dan sebagian kecil responden lainnya (10%) mengalami 

tingkat kecemasan ringan 

3.4.2 Terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Kelurahan Tipes 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  lansia di Posyandu Lansia Sejahtera 

Kelurahan Tipes sebagaian besar tekanan darahnya terkontrol yaitu 24 

responden (63,2%). Terkontrolnya tekanan darah merupakan pengelolaan 

tekanan darah tidak sampai 160 mmHg pada sistolik dan 90 mmHg pada 

diastolik. Tekanan darah pada lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan 

Tipes dapat dikarena beberapa faktor seperti kegemukan, kebiasaan merokok, 

stress dan pola makan.  

Hal ini sesuai dengan teori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

kekambuhan hipertensi antara lain kegemukan  yaitu kelebihan berat badan 

meningkatkan risiko seseorang terserang kembali penyakit hipertensi. 

Kebiasaan merokok dimana nikotin dalam tembakau merupakan penyebab 

meningkatnya tekanan darah segara setelah hisapan pertama. Seperti zat-zat 

kimia lain dalam asap rokok, nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah 

amat kecil di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Stres pada lansia 

merupakan kondisi atau gangguan yang tidak menyenangkan terjadi pada 

seluruh tubuh yang dapat mempengaruhi kehidupan. Pola makan yaitu jenis 

dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang supaya mendapatkan 

kriteria yang sesuai berdasarkan jumlah maupun jenis makanan yang 

dikonsumsi (Marliani, 2008). 

Diet adalah salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping 

yang serius, karena metode pengendaliannya yang alami. Hanya saja banyak 

orang yang menganggap diet hipertensi sebagai sesuatu yang merepotkan dan 

tidak menyenangkan.Banyak makanan kesukaan bisa masuk daftar makanan 

yang harus dihindari, misalnya garam penyedap, popcorn asin, keju, dan 

keripik kentang (Utami 2009).Tujuan dari penatalaksanaan diet yaitu 

membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah 

menuju normal. Disamping itu, diet juga ditujukan untuk menurunkan faktor 
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resiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak 

kolesterol dan asam urat dalam darah (Soenardi, 2005) 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Herwati (2014) dengan 

judul Terkontrolnya Tekanan Darah Penderita Hipertensi Berdasarkan Pola 

Diet Dan Kebiasaan Olahraga Di Padang Tahun 2011  bahwa 82,1% 

responden tekanan darahnya terkontrol. 

3.4.3 Hubungan Pengetahuan Keluarga tentang Diet Hipertensi dengan 

terkontrolnya Tekanan Darah pada Lansia  

Hasil analisis bivariat dengan didapatkan bahwa responden dengan 

pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi rendah sebagian besar tekanan 

darahnya kurang terkontrol yaitu 13 responden (61,9%), sedangkan 

responden dengan pengetahuan keluarga tinggi tentang diet hipertensi 

mayoritas tekanan darahnya terkontrol yaitu 16 responden (94,1%). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai p value 0,0001 < 0,05 sehingga ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi dengan 

terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera 

Kelurahan Tipes, dimana keluarga dengan pengetahuan tinggi akan selalu 

mengingatkan keluarganya dalam hal ini lansia untuk menjaga pola makan, 

menyiapkan makanan yang sesuai dan memberikan dukungan sehingga 

tekanan darah responden dapat terkontrol dengan baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa kebiasaan hidup yang sering 

menyebabkan timbulnya hipertensi adalah konsumsi garam yang tinggi, 

kegemukan atau makan yang berlebihan. Tekanan darah dapat dikontrol 

dengan diet rendah garam untuk membantu menghilangkan retensi (penahan) 

air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah.  

Membatasi konsumsi lemak agar kadar kolesterol darah tidak terlalu tinggi. 

Kadar kolesterol darah yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya 

endapan kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan jika 

endapan kolesterol bertambah akan menyumbat pembuluh nadi dan 

mengganggu peredaran darah. Dengan demikian, akan memperberat kerja 

jantung dan secara tidak langsung memperparah hipertensi. Konsumsi buah 
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dan sayuran segar mengandung banyak vitamin dan mineral dapat membantu 

menurunkan tekanan darah yang ringan (Smith, 2011).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Santoso 

(2016) tentang Pengetahuan Keluarga Tentang Diit Hipertensi Dengan 

Kepatuhan Pemberian Diit Hipertensi Pada Lansia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan keluarga tentang diit 

hipertensi dengan kepatuhan pemberian diit hipertensi. dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik memberikan dampak yang 

positif dalam kepatuhan diit  

Hasil penelitian juga didapatkan bahwa terdapat 8 responden (38,1%) 

dengan pengetahuan keluarga rendah tetapi tekanan darah lansia terkontrol, 

hal ini dapat dipengaruhi karena lansia sendiri memiliki pengetahuan yang 

baik sehingga dapat menjaga dirinya dari timbulnya hipertensi. Karakteristik 

responden menunjukkan bahwa 9 responden (23,7%) berpendidikan SMA, 

dimana sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang 

makin mudah menerima informasi yang diharapkan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Notoadmodjo, 2010). Lebih lanjut terdapat 1 

responden dengan pengetahuan keluarga tentang diet hipertensi tinggi tetapi 

memiliki tekanan darah yang kurang terkontrol. Hal ini dapat dikarenakan 

keluarga yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengingatkan lansia setiap 

waktu.  

Secara keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan penelitian Bayu (2013) 

tentang Hubungan Tigkat Pengetahuan Keluarga dengan Sikap Pencegahan 

Komplikasi pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah 

Surakarta. Hasil penelitian diperoleh tingkat pengetahuan keluarga tentang 

pencegahan komplikasi hipertensi sebagian besar adalah cukup (51%), sikap 

keluarga terhadap pencegahan komplikasi hipertensi sebagian besar adalah 

positif (63%), dan ada hubungan pengetahuan dengan sikap keluarga terhadap 

pencegahan komplikasi hipertensi di Puskesmas Sangkrah Surakarta (p-

value) 0,000 dimana semakin tinggi pengetahuan memiliki sikap yang 

semakin positif terhadap pencegahan komplikasi hipertensi. 
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3.4.4 Hubungan Kecemasan lansia dengan terkontrolnya Tekanan Darah 

pada Lansia  

Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa responden dengan tingkat 

kecemasan ringan sebagian besar tekanan darahnya terkontrol yaitu 14 

responden (93,3%), sedangkan responden dengan kecemasan sedang 

mayoritas tekanan darahnya kurang terkontrol yaitu 13 responden (56,5%). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value 0,003 < 0,05 sehingga ada 

hubungan antara tingkat kecemasan lansia dengan terkontrolnya tekanan 

darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes, dimana 

lansia dengan kecemasan ringan akan tenang dalam menjani hidupnya tidak 

memiliki pemikiran yang positif sehingga tidak mengalami stress dan 

terhindar dari hipertensi, sebaliknya kecemasan yang sedang menyebabkan 

susah memusatkan pikiran dan memiliki pemikiran yang cenderung negatif. 

Hal ini akan memicu stress dan timbulnya hipertensi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa stress atau ketegangan jiwa 

(rasa tertekan, murung, rasa marah, dendam, rasa takut, rasa bersalah) dapat 

merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon adrenalin yang memacu 

jantung berdenyut lebih cepat dan kuat, sehingga tekanan darah akan 

meningkat. Jika stress berlangsung lama, tubuh akan berusaha mengadakan 

penyesuaian sehingga timbul kelainan organis atau perubahan patologis, 

gejala yang muncul dapat berupa hipertensi (Smith, 2011). Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Herwati (2014) dengan judul 

Terkontrolnya Tekanan Darah Penderita Hipertensi Berdasarkan Pola Diet 

Dan Kebiasaan Olahraga Di Padang Tahun 2011, hasil penelitian didapatkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan berolahrga dengan 

terkontrolnya tekanan darah penderita hipertensi dengan (p< 0,05). 

Hasil penelitian juga didapatkan bahwa terdapat 1 responden (6,7%) 

dengan kecemasan ringan tetapi tekanan darahnya kurang  terkontrol, hal ini 

dapat dipengaruhi karena pola makan lansia yang kurang baik sehingga 

memicu terjadinya hipertensi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pembatasan 



15 
 

konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah dan pengeluaran garam 

(natrium) oleh obat diuretik akan menurunkan tekanan darah (Smith, 2011).  

Lebih lanjut terdapat 10 responden dengan kecemasan sedang tetapi 

memiliki tekanan darah yang terkontrol. Hal ini dapat dikarenakan pola 

makan responden yang membatasi konsumsi garam dan melakukan diet sehat 

sehingga terhindar dari hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya oleh Herwati (2014) dengan judul Terkontrolnya Tekanan Darah 

Penderita Hipertensi Berdasarkan Pola Diet Dan Kebiasaan Olahraga Di 

Padang Tahun 2011, terdapat hubungan yang signifikan antara pola diet 

dengan terkontrolnya tekanan darah pada penderita hipertensi, (p<0,05). 

Secara keseluruhan hasil penelitian mendukung penelitian Rizqi (2014) 

tentang Hubungan Antara Stres dan Pola Makan dengan Terjadinya 

Kekambuhan Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lansia Desa Pucangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres dan pola makan lansia 

berpengaruh terhadap kekambuhan hipertensi pada lansia. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan keluarga 

tentang diet hipertensi dan tingkat kecemasan lansia dengan terkontrolnya 

tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mayoritas responden mempunyai 

keluarga dengan pengetahuan tentang diet hipertensi yang termasuk dalam 

kategori rendah. Kecemasan Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan 

Tipes termasuk dalam kategori sedang. Terkontrolnya tekanan darah pada 

lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes termasuk dalam 

kategori terkontrol. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

keluarga tentang diet hipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah pada 

Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Tipes (p= 0,0001). Terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan lansia dengan 

terkontrolnya tekanan darah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera 

Kelurahan Tipes(p= 0,002). 
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Hasil penelitian menjadi informasi bagi tenaga kesehatan sebaiknya 

memberikan informasi tentang kepatuhan diet hipertensi kepada lansia 

maupun keluarga, sehingga pengetahuan lansia dan keluarga tentang diet 

hipertensi dapat meningkat dan tekanan darah dapat terkontrol. Lansia 

maupun keluarga meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi sehingga 

lansia tersebut dapat melakukan diet hipertensi dengan baik dan tekanan 

darah dapat terkontrol. Peneliti menganjurkan peneliti lain untuk memberikan 

penyuluhan kesehatan sebelum melakukan penelitian karena rata-rata 

masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang 

hipertensi dan bisa menambah sampel responden yang lebih banyak lagi. 

Peneliti lainjuga bisa memberikan metode kualitatif dengan wawancara 

langsung kepada responden. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adib.M. 2009. Cara Mudah Memahami dan Menghindari Hipertensi Jantung 

dan. Stroke. Yogyakarta : Dianloka. 

 

Alan Romadhon. 2012. Pengantar psikologi. Interaksara: Batam. 

 

Atkinson, dkk. 2006. Pengantar Psikologi. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 

 

Azizah, Lilik Ma' rifatul, 2011. Keperawatan Lanjut Usia. Edisi 1. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Bayu, Krisna Ari Nugraha. 2013. Hubungan Tigkat Pengetahuan Keluarga dengan 

Sikap Pencegahan Komplikasi pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sangkrah Surakarta. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Bustan, M. N. 2007. Epidemiologi : Penyakit Tidak Menular. Jakarta : Rineka 

Cipta. 

 

Dalimartha, S. 2008. Atlas Tumbuhan Obat Indonesia. Jilid 3. Jakarta: 

Perpustakaan Nasional RI. 

 

Darajat. 2009. Dasar-Dasar Kecemasan Klinis. Jakarta: Binarupa Aksara. 

 

Darmojo, Boedhi, R. 2011.Buku Ajar Geriatic (IlmuKesehatanLanjutUsia) 

edisike – 4.Jakarta:BalaiPenerbit FKUI. 

 



17 
 

Depkes RI. 2008. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Meningkat. Diambil tanggal 

tanggal 2 Januari 2016 dari http://www.depkes.go.id. 

 

Dinkes Provinsi Jawa Tengah. 2012. Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Usia 

Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah: Semarang. 

 

Diehl, Hs. 2004. Waspada Diabetes, Kolesterol, Hipertensi. Bandung : Indonesia 

Publishing House. 

 

Fatimah. 2010. Merawat Manusia lanjut Usia Suatu Pendekatan Proses. 

Keperawatan Gerontik. Jakarta: EGC. 

 

Hawari, D. 2007. Pendekatan Holistik pada Gangguan Jiwa Skizofrenia. Jakarta: 

Balai Penerbit FKUI. 

 

Herwati. 2014. Terkontrolnya Tekanan Darah Penderita Hipertensi Berdasarkan 

Pola Diet Dan Kebiasaan Olahraga Di Padang Tahun 2011. Jurnal 

Kesehatan Masyarakat, September 2013 - Maret 2014, Vol. 8, No. 1 

 

Karyadi, E. 2006. Hidup Bersama Penyakit Hipertensi, Asam Urat, Jantung 

Koroner. Jakarta: PT.Intisari Mediatama. 

 

Kementrian Kesehatan RI. 2015. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: 

Badan Litbang Kemenkes RI. 

Kurniawan A., 2006. Gizi Seimbang Untuk Mencegah Hipertensi, Jakarata: 

Direktorat Gizi Masyarakat. 

 

Marliani. 2008. Kekambuham Peyakit Hipertensi, Jakarta : Gramedia. 

 

Meiner. 2009. Lueckenote. Georontologic Nursing Third Edition. Philadelphia: 

Mosby Company. 

 

Muhammadun. 2010. Hidup Bersama Hipertensi Seringai Darah Tinggi Sang 

Pembunuh Sejati. Jokjakarta: In-Books. 

 

McDowell, I. (2006). Measuring Health: A Guide to Reating Scales and 

Questionnaires . New York: Oxford University Press 

 

Notoatmojo, S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 

Nugroho, 2010, Keperawatan Gerontik. Edisi 2 Penerbit buku Kedokteran. 

Jakarta. EGC. 

 

Rizqi, Kurniawan. 2014. Hubungan Antara Stres dan Pola Makan dengan 

Terjadinya Kekambuhan Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lansia Desa 

 



18 
 

Pucangan. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

Padmawinata, Kosasih. 2006. Pengendalian Hipertensi. Bandung: ITB. 

 

Pramana. 2016. Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Kejadian Hipertensi Di 

Panti Sosial Tresna Werdha Senjarawi Bandung. Jurnal 

KEPERAWATAN. Vol 4, No 2 (2016) 

 

Santoso. 2016. Pengetahuan Keluarga Tentang Diit Hipertensi Dengan 

Kepatuhan Pemberian Diit Hipertensi Pada Lansia. Jurnal Ilmu 

Kesehatan Vol. 5 No. 1 Nopember 2016. ISSN 2303-1433 

 

Sarkamo. 2012. Stroke. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 

 

Setiawan, Z. 2012. Prevalensi dan Determinan Hipertensi di Pulau Jawa tahun 

2012. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, I(2), 57-61. 

 

Smeltzer, S. C., & Bare B. G. 2009. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah 

Brunner & Suddarth (Edisi 8 Volume 1). Jakarta: EGC. 

 

Smith, T. W. 2011. Health psychology : Biopsychosocial interactions (7th ed.). 

United States of America : John Willey & Sons Inc. 

 

Soenardi, 2005. Hidangan Sehat untuk Penderita Hipertensi. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

Spielberger. 2007. Audio recorded guided imagery treatment reduces fuctional 

abdominal pain in children: A pilot study. Pediatrics, 124(5). 

 

Stuart, G.W.,& Sundeen, S.J. 2008. Principles and Practice of Psychiatric 

Nursing. St. Louis: Mosby Year Book. 

 

Sustrani, L., S. Alam., dan I. Hadibroto. 2008. Diabetes. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

Utami, Prapti 2009, Solusi Sehat Mengatasi Hipertensi, Agromedia Pustaka, 

Jakarta. 

 

Yosep, I. 2009. Keperawatan Jiwa, edisi revisi. Bandung: PT. Refika Aditama. 

 

Inggid Aditis Pangestu Mahasiswa S1 Keperawatan FIK Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Jl. A Yani Tromol Pos 1 Kartasura. 

H. M. Abi Muhlisin, SKM., M. Kep Dosen Keperawatan FIK Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Jl. A Yani Tromol Pos 1 Kartasura. 

 

http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/issue/view/122


19 
 

 


