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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN HIPERTENSI TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN PERSEPSI LANJUT USIA TENTANG PENYAKIT 

HIPERTENSI DI DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU 

 

Abstrak  

Lanjut usia ialah seseorang yang mencapai batasan usia 60 tahun ke atas, secara 

biologis lanjut usia dianggap sebagai seseorang yang sudah mengalami penurunan 

fisik dan semakin rentan karena penyakit yang berujung pada kematian. Penyakit 

pada lanjut usia sebagian besar disebabkan oleh proses degeneratif seperti penyakit 

reumatik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes mellitus, paralisis 

atau lumpuh separuh badan, patah tulang dan kanker. Kurangnya pengetahuan 

tentang masalah hipertensi bagi lanjut usia mempengaruhi persepsi lansia dalam 

menanggapi masalah hipertensi yang diderita. Persepsi yang sering keliru tentang 

masalah hipertensi pada lanjut usia akan berdampak pada ploa penerapan perawatan 

lanjut usia dengan penyakit hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan persepsi lanjut usia 

tentang penyakit hipertensi di desa Malangjiwan kecamatan Colomadu. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian 

Quasi Experiment, dengan rancangan yang digunakan adalah pretest dan posttest 

control. Populasi penelitian adalah sebanyak 472 orang. Sampel dihitung dengan 

porposional sampling 82 orang, sebanyak 41 orang dipergunakan sebagai kelompok 

perlakuan dan 41 orang digunakan sebagai kelompok kontrol sesuai dengan kriteria 

sampel. Hasil penelitian dari hasil uji statistik dengan korelasi hasil uji paired 

sample t-test disimpulkan bahwa terdapat efektifitas pendidikan kesehatan terhadap 

peningkatan pegetahuan tentang penyakit hipertensi terhadap peningkatan 

pengetahuan responden lansia kelompok perlakuan di desa Malangjiwan Colomadu 

(p-value= 0,000). Nilai rata-rata pretest pengetahuan kelompok perlakuan adalah 

10,7 dan posttest sebesar 14,4. Kesimpulan menunjukkan bahwa adanya hubungan 

antara peningkatan pengetahuan lansia dengan persepsi lansia tentang penyakit 

hipertensi.  

 

Kata kunci : Hipertensi, Pengetahuan lansia, Persepsi lansia.  

    

Abstract  

 

The elderly is someone who reaches the age limit of 60 years and above, the 

biologically advanced age is considered as someone who has experienced a 

physical decline and more vulnerable to the disease that lead to death. The disease 

in the eldery is mostly caused by degenerative processes such as rheumatic disease, 

hypertension, heart disease, lung disease, diabetes mellitus, paralysis or paralysis 

partial fracture, fracture and cancer. Lack of knowledge abaou hypertension 

problem for the ederly affect the ederly perceptions in response to hypertension 

problem suffered. Fequent misperception about hypertension problem in the ederly 

will have an impact on the pattern of applying ederly care with hypertension. This 
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study aims to determine the effect of health education on knowledge and ederly 

perceptions about hypertension disease in Malangjiwan Colomadu. This type of 

research is a quantitative research using Quasi Experimental research method, 

with the design used is pretest and posttest control. The study population is 472 

people. The sample was calculated with a total sampling of 82 people, 41 subjects 

were used a treatment group and 41 were used as control group according to 

sample criteria. Result of the research from the result of statistical tests with the 

correlation paired sample t-test result concluded that there is effectiviness of health 

education to incrase knowledge abaou hypertension disease to increase knowledge 

of respondents elderly treatment group in Malangjiwan Colomadu (p-value= 

0,000). The average pretest value of treatment group knoeledge was 10,7 and the 

posttest 14,4. The conclusion shows that there is a correlation between increasing 

knowledge of elderly withelderly perception about hypertension disease.  

 

Keywords : Hypertension, The elderly knowledge, The elderly perception.  
 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya kebermaknaan hidup bagi lanjut usia semakin 

berkurang angka kematian lanjut usia di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 

13 tahun 1998 lanjut usia ialah seseorang yang mencapai batasan usia 60 tahun ke 

atas, dipandang dari aspek biologis, aspek  sosial serta aspek ekonomi. Dipandang 

dari sudut aspek biologis  lanjut usia dianggap sebagai seseorang yang sudah 

mengalami penurunan fisik dan semakin rentan terkena penyakit yang berujung 

pada kematian. Dipandang dari sudut aspek sosial menyatakan bahwa golongan 

lanjut usia itu merupakan suatu kelompok sosial tersendiri, tidak mengikuti 

kelompok sosial yang lain. Dipandang dari sudut aspek ekonomi lanjut usia 

dianggap sebagai beban dan bukan dianggap sebagai sumber daya, karena pada 

masa lanjut usia dianggap sebagai usia yang tidak produktif  lagi yang tidak mampu 

menghasilkan sesuatu apapun beda dengan kelompok usia yang lain (Anonim 

dalam Buku Amandemen UUD 1945, 2001). Karena kekuatan fisik sudah menurun 

mengakibatkan lansia menderita berbagai macam penyakit. Penyakit pada lanjut 
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usia sebagian besar disebabkan oleh proses degeneratif seperti penyakit reumatik, 

hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes mellitus, paralisis ataupun 

lumpuh separuh badan, dan patah tulang. 

Data penelitian Departemen Kesehatan RI menunjukkan hipertensi dan 

penyakit kardiovaskular cenderung meningkat seiring dengan gaya hidup yang jauh 

dari perilaku hidup bersih dan sehat, mahalnya biaya pengobatan hipertensi, disertai 

kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan hipertensi (Departemen 

Kesehatan RI, 2007). Kurangnya pengetahuan tentang masalah hipertensi bagi 

lanjut usia mempengaruhi persepsi lansia dalam menanggapi masalah hipertensi 

yang diderita. Persepsi yang sering keliru tentang masalah hipertensi pada lanjut 

usia akan berdampak pada pola penerapan perawatan lanjut usia dengan penyakit 

hipertensi. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

menggunakan metode penelitian Quasi Eksperiment, dengan rancangan yang 

digunakan adalah Pretest and Posttest control. Populasi pada penelitian ini adalah 

lansia yang tercatat memiliki riwayat hipertensi yaitu sebanyak 472 orang. Dan 

sampel yang digunakan adalah 82 orang, sebanyak 41 orang dipergunakan sebagai 

kelompok perlakuan dan 41 orang dipergunakan sebagai kelompok kontrol sesuai 

dengan kriteria sampel. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Umum Responden 

Tabel 1 

Karakteristik Umum Responden 
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N

o 

Karakteristik Frekuens

i 

 Persentas

i 

1 Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

28 

54 

  

34,1% 

65,9% 

2 Pendidikan 

Responden 

 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Diploma 

e. SI 

f. S2/S3 

 

 

 

12 

19 

41 

5 

4 

1 

Jenis Kelamin 

Laki-laki   

Perempuan 

2              10 

3              16 

17             24 

2               3 

3               1 

1               - 

 

 

 

14,6% 

23,2% 

50,0% 

6,1% 

4,9% 

1,2% 

 

1) Distribusi Tingkat Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

Tabel 2 

Distribusi Tingkat Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

Statistik Pre Test Post Test 

Skor terendah 5,00 8,00 

Skor tertinggi 18,00 18,00 

Rata-rata 10,7073 14,3902 

Median 11 15 

Standar Deviasi 3,4296 2,3966 

 

Karakteristik responden penelitian di desa Malangjiwan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA, 

SMP, dan SD. Hanya 12,2% responden yang menempuh pendidikan 

perguruan tinggi. 

3.2 Analisa Univariat 

3.2.1 Pengetahuan 

Data tentang pengetahuan di peroleh dari responden yang 

mengisi kuesioner pengetahuan lansia tentang hipertensi. Nilai 

jawaban responden kemudian dikategorikan sesuai definisi 
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operasional, yaitu benar dan salah. Hasil penelitian pada responden 

mengenai pengetahuan ditampilan pada tabel berikut: 

3.2.1.1 Distribusi Tingkat Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

Tabel 3 

Data Statistik Skor Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

Statistik Pre Test Post Test 

Skor terendah 5,00 8,00 

Skor tertinggi 18,00 18,00 

Rata-rata 10,7073 14,3902 

Median 11 15 

Standar Deviasi 3,4296 2,3966 

 

Data statistik pre test pengetahuan kelompok perlakuan 

diperoleh skor terendah 5, tertinggi 18, rata-rata 10,7073, median 11 

dan standar deviasi 3,4296. Selanjutnya post testpengetahuan 

kelompok perlakuan diperoleh skor terendah 8, tertinggi 18, rata-rata 

14,43902, median 15 dan standar deviasi 2,3966. 

Selanjutnya hasil penghitungan skor pre test dan post test 

pengetahuan kelompok perlakuan secara bersama-sama diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 12,5487. Berdasarkan nilai tersebut, maka 

tingkat pengetahuan kelompok perlakuan tentang hipertensi  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

No Tingkat Pengetahuan Pre test Post test 

Frek % Frek % 

1 

2 

3 

Kurang Baik 

Cukup Baik 

Baik  

34 

5 

2 

82,9 

12,2 

4,9 

11 

28 

2 

26,8 

68,3 

4,9 

Total 41 100 86 100 
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Pre test tingkat pengetahuan kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 34 

responden (82,9%), cukup baik sebanyak 5 responden (12,2%), dan 

baik sebanyak 2 responden (4,9%). Selanjutnya data post test 

pengetahuan kelompok perlakuan menunjukkan sebagian besar 

adalah cukup baik sebanyak 28 responden (68,3%) , kurang baik 

sebanyak 11 responden (26,8%) dan baik sebanyak 2 responden 

(4,9%). 

3.2.1.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Kelompok Kontrol 

Tabel 5 

Data Statistik Skor Pengetahuan Kelompok Kontrol 

Statistik Pre test Post test  

Skor terendah 

Skor tertinggi 

Rata-rata 

Median 

Standar Deviasi 

5 

17 

10,8537 

11 

2,44500 

7 

18 

12,9024 

13 

3,26959 

Data statistik pre test pengetahuan kelompok kontrol 

diperoleh skor terendah 5, tertinggi 17, rata-rata 10,8537, median 11 

dan standar deviasi 2,44500. Selanjutnya post test pengetahuan 

kelompok kontrol diperoleh skor terendah 7, tertinggi 18, rata-rata 

12,9024, median 13 dan standar deviasi 3,26959. 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Kelompok Kontrol 

No Tingkat 

Pengetahuan 

Pre test Post test 

Frek % Frek % 

1 

2 

3 

Kurang Baik 

Cukup Baik 

Baik  

35 

5 

1 

85,4 

12,2 

2,4 

21 

17 

3 

51,2 

41,5 

7,3 

Total 41 100 41 100 
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Pre test tingkat pengetahuan kelompok kontrol menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam 

kategori kurang baik yaitu sebanyak 35 responden (85,4%), cukup 

baik sebanyak 5 responden (12,2%), dan baik sebanyak 1 responden 

(2,4%). Selanjutnya data post test pengetahuan kelompok kontrol 

menunjukkan sebagian besar adalah kurang baik sebanyak 21 

responden (51,2%) , cukup baik sebanyak 17 responden (41,5%) dan 

baik sebanyak 3 responden (7,3%). 

3.3 Persepsi 

Data tentang persepsi di peroleh dari responden yang mengisi 

kuesioner persepsi lansia tentang hipertensi. Nilai jawaban 

responden kemudian dikategorikan sesuai definisi operasional, yaitu 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil 

penelitian pada responden mengenai persepsi ditampilan pada tabel 

berikut: 

3.3.1 Distribusi Tingkat Persepsi Kelompok Perlakuan 

Tabel 7 

Data Statistik Skor Persepsi Kelompok Perlakuan 

Statistik Pre test Post test  

Skor terendah 

Skor tertinggi 

Rata-rata 

Median 

Standar Deviasi 

42 

44 

51 

50 

5,78 

44 

63 

57,7 

58 

3,89 

Data statistik pre test persepsi kelompok perlakuan diperoleh 

skor terendah 42, tertinggi 44, rata-rata 51, median 50 dan standar 

deviasi 5,78. Selanjutnya post test persepsi kelompok perlakuan 
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diperoleh skor terendah 44, tertinggi 63, rata-rata 57,7, median 58 

dan standar deviasi 3,89. 

Selanjutnya hasil penghitungan skor pre test dan post test 

persepsi secara bersama-sama diperoleh nilai rata-rata sebesar 54,35. 

Berdasarkan nilai tersebut, maka tingkat persepsilansia terhadap 

penyakit hipertensi adalah sebagai berikut. 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Tingkat Persepsi Kelompok Perlakuan 

 

 

Pre test tingkat persepsi kelompok perlakuan menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori 

negatif yaitu sebanyak 23 responden (43,9%), dan positif sebanyak 

18 responden (56,1%). Selanjutnya data post test persepsi kelompok 

perlakuan menunjukkan sebagian besar adalah positif sebanyak 34 

responden (82,9%) dan negatif sebanyak 7 responden (17,1%). 

3.3.2 Distribusi Tingkat Persepsi Kelompok Kontrol 

Tabel 9 

Data Statistik Skor Persepsi Kelompok Kontrol 

Statistik Pre test Post test  

Skor terendah 

Skor tertinggi 

Rata-rata 

Median 

Standar Deviasi 

33 

48 

41 

42 

4,1530 

42 

63 

50,5 

50 

6 

 

Data statistik pre test persepsi kelompok kontrol diperoleh 

No Tingkat  

Persepsi 

Pre test Post test 

Frek % Frek % 

1 

2 

Negatif 

Positif 

23 

18 

56,1 

43,9 

7 

34 

17,1 

82,9 

Total 41 100 41 100 



9 

 

skor terendah 33, tertinggi 48, rata-rata 41, median 42 dan standar 

deviasi 4,1530. Selanjutnya post test persepsi kelompok 

kontroldiperoleh skor terendah 42, tertinggi 63, rata-rata 50,5, median 

50 dan standar deviasi 6. 

Selanjutnya hasil penghitungan skor pre test dan post test 

persepsi secara bersama-sama diperoleh nilai rata-rata sebesar 45,75. 

Berdasarkan nilai tersebut, maka tingkat persepsi lansia terhadap 

penyakit hipertensi adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Tingkat Persepsi Kelompok Perlakuan 

No Tingkat  

Persepsi 

Pre test Post test 

Frek % Frek % 

1 

2 

Negatif 

Positif 

17 

24 

41,5 

58,5 

25 

16 

61 

39 

Total 41 100 41 100 

 

Pre test tingkat persepsi kelompok perlakuan menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori 

negatif yaitu sebanyak 17 responden (41,5%), dan positif sebanyak 24 

responden (58,5%). Selanjutnya data post test persepsi kelompok 

perlakuan menunjukkan sebagian besar adalah negatif sebanyak 25 

responden (61%) dan positif sebanyak 16 responden (39%). 

3.4 Analisa bivariat 

1) Perbedaan Pre test dan Post test Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

Uji Paired sampelt-test bertujuan menguji apakah terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan terhadap kelompok perlakuan. 
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Tabel 11 

Hasil Uji Paired sample t-test Pengetahuan Kelompok Perlakuan 

 

Pengetahuan 

Hasil analisis  

Rerata  Std deviation P value 

Post test 14,4 

10,7 

+ 2,4 0,000 

Pre test + 3,4 0,000 

 

Hasil uji Paired sample t-test pengetahuan diperoleh nilai 

thitung 6,025 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai pv< 

0,05 (0,000 < 0,05), maka diambil kesimpulan uji terdapat perbedaan 

pre test dan post test pengetahuan. Nilai rata-rata pre test 

pengetahuan adalah 10,7 dan post test sebesar 14,4. Berdasarkan 

nilai rata-rata pengetahuan kelompok perlakuan nampak bahwa nilai 

post test pengetahuan lebih tinggi dibandingkan nilai pre test 

pengetahuan. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata pre test 

pengetahuan dan post test pengetahuan kelompok perlakuan 

ditampilkan pada grafik sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 

Perbedaan Rata-rata Pre test dan post test Pengetahuan Kelompok 

Perlakuan 

 

 

Pre test Post test 
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Berdasarkan hasil uji Paired sample t-test dan nilai rata-rata 

pengetahuan pre test dan post test, maka disimpulkan pemberian 

pendidikan kesehatan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan 

pengetahuan kelompok perlakuan pada lansia. 

2) Perbedaan Pre test dan Post test Pengetahuan Kelompok Kontrol 

Tabel 12 

Hasil Uji Paired sample t-test Pengetahuan Kelompok Kontrol 

 

Pengetahuan 

Hasil analisis 

Rerata  Std deviation P value 

Post test 12,9 

10,8 

+ 3,3 0,002 

Pre test + 2,4 0,002 

 

Hasil uji Paired sample t-test pengetahuan diperoleh nilai 

thitung 3,332 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai pv< 

0,05 (0,002 < 0,05), maka diambil kesimpulan uji terdapat perbedaan 

pre test dan post test pengetahuan. Nilai rata-rata pre test 

pengetahuan adalah 10,8 dan post test sebesar 12,9. Berdasarkan 

nilai rata-rata pengetahuan kelompok kontrol nampak bahwa nilai 

post test pengetahuan lebih tinggi dibandingkan nilai pre test 

pengetahuan. 
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Pre test 

 

 

 

Gambar. 2 

Perbedaan Rata-rata Pre test dan post test Pengetahuan Kelompok 

Kontrol 

 

Berdasarkan hasil uji Paired sample t-test dan nilai rata-rata 

pengetahuan pre test dan post test, maka disimpulkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata pada kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan perlakuan berupa pendidikan kesehatan. 

3) Perbedaan Pre test dan Post testPersepsi Kelompok Perlakuan 

Pengujian perbedaan tingkat persepsi sebelum dan sesudah 

pemberian pendidikan kesehatan menggunakan Paired sample t-test 

sebagai berikut. 

Tabel 13 

Hasil Uji Paired Sample t-test Persepsi Kelompok Perlakuan 

 

Persepsi  

Hasil analisis 

Rerata  Std deviation P value 

Post test 57,7 

51 

+ 3,89 0,000 

Pre test + 5,78 0,000 

 

 

Posttest 
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Hasil uji Paired sample t-test  persepsi diperoleh nilai 

thitung7,424 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai pv< 0,05 

(0,000 < 0,05), maka diambil kesimpulan uji terdapat perbedaan pre 

test dan post test persepsi pada kelompok perlakuan. Nilai rata-rata 

pre test persepsi adalah 51 dan post test sebesar 57,7. Berdasarkan 

nilai rata-rata sikap nampak bahwa nilai post test persepsi lebih tinggi 

dibandingkan nilai pre test sikap. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata pre test 

persepsi dan post test persepsi kelompok perlakuan ditampilkan pada 

grafik sebagai berikut. 

 

Gambar. 3 

Perbedaan Rata-rata Pre test dan post test Persepsi Kelompok 

Perlakuan 

 

Berdasarkan hasil uji Paired sample t-test dan nilai rata-rata 

persepsi pre test dan post test, maka disimpulkan pemberian 

pendidikan kesehatan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan 

persepsi lansia kelompok perlakuan tentang penyakit hipertensi. 

Posttest 

 

Pretest 
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4) Perbedaan Pre test dan Post test Persepsi Kelompok Kontrol 

Tabel 14 

Hasil Uji Paired Sample t-test Persepsi Kelompok Kontrol 

 

Persepsi  

Hasil analisis 

Rerata  Std deviation P value 

Post test 50 

41 

+ 6 0,000 

Pre test + 4 0,000 

Hasil uji Paired sample t-test  persepsi diperoleh nilai 

thitung11,680 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai pv< 

0,05 (0,000 < 0,05), maka diambil kesimpulan uji terdapat perbedaan 

pre test dan post test persepsi kelompok kontrol. Nilai rata-rata pre 

test persepsi adalah 41 dan post test sebesar 50. Berdasarkan nilai 

rata-rata persepsi nampak bahwa nilai post test sikap lebih tinggi 

dibandingkan nilai pre test persepsi kelompok kontrol. 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata pre test 

persepsi dan post test persepsi kelompok kontrol ditampilkan pada 

grafik sebagai berikut. 

 

Gambar. 4 

Perbedaan Rata-rata Pre test dan post test Persepsi Kelompok 

Kontrol 

Pretest 

 

Posttest 
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Berdasarkan hasil uji Paired sample t-test dan nilai rata-rata 

persepsi pre test dan post test, maka disimpulkan adanya kenaikan nilai rata-

rata kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan berupa 

pendidikan kesehatan tentang hipertensi. 

Hasil uji Paired sample t-test disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh pendidikan kesehatan  terhadap peningkatan persepsi tentang 

penyakit hipertensi terhadap peningkatan tingkat persepsi responden lansia 

kelompok perlakuan (p-value = 0,000). Nilai rata-rata pre test persepsi 

adalah 51 dan post test sebesar 57,6, sehingga disimpulkan pendidikan 

kesehatan perpengaruh meningkatkan persepsi tentang faktor predisposisi 

pada responden lansia kelompok perlakuan. 

Hasil uji Paired sample t-test disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh pendidikan kesehatan  terhadap peningkatan pengetahuan tentang 

penyakit hipertensi terhadap peningkatan pengetahuan responden lansia 

kelompok perlakuan di Desa Malangjiwan Colomadu (p-value = 0,000). 

Nilai rata-rata pre test pengetahuan kelompok perlakuan adalah 10,7 dan 

post test sebesar 14,4, sehingga disimpulkan pendidikan kesehatan efektif 

meningkatkan pengetahuan tentang penyakit hipertensi dapa lansia 

kelompok perlakuan. 

Sedangkan pada uji Paired sample t-test pada kelompok kontrol 

dimana kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan berupa pendidikan 

kesehatan mendapatkan hasil peningkatan pada nilai rata-rata (p-value = 

0,00). Nilai rata-rata persepsi kelompok kontrol pre test 41 dan post test 
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sebesar 50. Namun peneliti mendapatkan hasil frekuensi responden positif 

yang pengalami penurunan. Nilai frekuensi persepsi responden kelompok 

kontrol pre test 58,5%, sedangkan nilai frekuaensi persepsi responden 

kelompok kontrol post test 39%. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat kenaikan nilai rata-rata, namun jumlah frekuensi persepsi 

kelompok kontrol justru menurun.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pengetahuan dan persepsi lansia pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebelum intervensi sebagian besar pada katagori kurang baik dan 

negatif. 

2. Pengetahuan dan persepsi lansia pada kelompok perlakuan setelah 

intervensi sebagian besar cukup baik dan positif. 

3. Pengetahuan dan persepsi lansia pada kelompok kontrol setelah perlakuan 

sebagian besar pada katagori kurang baik dan negatif. 

4. Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan hipertensi terhadap pengetahuan 

dan persepsi lanjut usia tentang penyakit hipertensi di desa Majangjiwan 

Colomadu. 

4.1 Saran.  

1. Lansia  

Bagi lansia diharapkan berperan aktif dalam mengikuti setiap kegiatan 

posyandu lansia agar lebih bertambah pengetahuan seputar kesehatan terutama 

hipertensi. Diharapkan dengan bertambahnya kesadaran dan pengetahuan 
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lansia akan menjadikan lansia lebih tepat dalam menyikapi masalah kesehatan 

terutama segala hal yang berhubungan dengan penyakit hipertensi. 

2. Kader Posyandu Lansia 

Bagi kader posyandu diharapkan mampu menambah kegiatan dalam 

pelaksanaan posyandu lansia di desa Malangjiwan terutama kegiatan yang 

berhubungan dengan kesehatan lansia agar wawasan serta kesadaran lansia 

dalam memahami informasi seputar kesehatan khususnya masalah penyakit 

hipertensi meningkat. 

3. Instansi pendidikan keperawatan 

Diharapkan instansi pendidikan keperawatan lebih memberikan pendidikan 

kepada mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat untuk 

memberikan penyuluhan atau pengetahuan terhadap lansia  agar pendidikan 

yang telah didapat bermanfaat bagi masyaraka. 

4. Peneliti.  

Diharapkan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian 

yang berbeda, variabel yang berbeda, jumlah populasi dan sampel penelitian 

lebih banyak sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik.  
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