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EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN 

METODE FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TENTANG HIPERTENSI 

PADA LANSIA DI PWRI DANUKUSUMAN 

         Abstrak  

Latar Belakang: Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas 140/90 

mmHg, terdapat berbagai faktor risiko hipertensi, salah satunya adalah kurangnya 

informasi yang diterima oleh lansia mengenai hipertensi.Menurut data Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dilaporkan bahwa prevalensi penderita hipertensi pada 

tahun 2014 adalah sebesar 22,54%. Sementara itu didapatkan dari sebelas 

penyakit tidak menular, hipertensi merupakan penyakit yang paling banyak 

diderita masyarakat Jawa Tengah dengan proporsi sebesar 55%. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan pendidikan kesehatan 

tentang hipertensi menggunakan metode FGD pada lansia anggota PWRI 

Danukusuman  Metode: Desain dalam penelitian ini menggunakan desain quasi-

eksperimental dengan desain kontrol pretest dan posttest. Penelitian ini dilakukan 

di PWRI Danukusuman pada Januari hingga Februari 2020. Populasi penelitian 

ini adalah anggota lansia Danukusuman PWRI dengan sampel 57 orang, debanyak 

24 sebagai kelompok eksperimen dan 33 orang sebagai kelompok kontrol dengan 

teknik samping yang digunakan adalah total sampling .Analisis data 

menggunakan analisis bivariat dan univariat. Hasil: Analisa data menggunakan uji 

paired t-test diperoleh data (p=0.000 < 0,005) pada kelompok eksperimen dan 

pada kelompok kontrol diperoleh data (p= 0,009 < 0,005) dan independent test  

diperoleh data (p= 0,001< 0,005)  yang sebelumnya dilakukan uji homogenitas 

dan uni normalitas  Shapiro-Wilk . Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi menggunakan metode 

Focus Group Discussion (FGD)  efektif digunakan pada lansia karena terdapat 

peningkatan yang signifikan pada tingkat pengetahuan lansia sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan  

Kata kunci: Hipertensi, Pendidikan kesehatan, Pengetahuan Lansia, Metode FGD 

    Abstract 

Background: Hypertension is an increase in blood pressure above 140/90 mmHg, 

there are various risk factors for hypertension, one of which is the lack of 

information received by the elderly regarding hypertension. The incidence of 

hypertension in Indonesia alone has reached 25.8% and will continue to increase 

until now. This study aims to determine the effectiveness of the application of 

health education using FGD methods about hypertension in elderly members of 

PWRI Danukusuman. Method: The design in this study used a quasi-

experimental design with a pretest and posttest control design. The research was 

conducted at the Danukusuman PWRI in January to February 2020. The 

population of this study was the elderly members of the Danukusuman PWRI with 

a sample of 57 people, debeka 24 as an experimental group and 33 people as a 
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control group with side techniques used were total sampling. Data analysis using 

bivariate and univariate analysis. Results: Analyze the data using paired t-test 

obtained data (p = 0.000 <0.005) in the experimental group and in the control 

group data (p = 0.009 <0.005) and independent test data obtained (p= 

0.001<0.005) previously performed homogeneity test and Shapiro-Wilk normality 

test. Conclusion: The results showed that health education about hypertension 

using the Focus Group Discussion (FGD) method was effectively used in the 

elderly because there was a significant increase in the level of knowledge of the 

elderly before and after being given health education 

Keywords: Hypertension, Health education, Elderly Knowledge, FGD Method.  

1. PENDAHULUAN 

Hipertensi atau lebih dikenal dengan penyakit darah tinggi suatu keadaan 

dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 

mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg. Akhir akhir  ini banyak masalah kesehatan 

yang ditemui di masyarakat, mulai dari penyakit menular sampai dengan 

penyakit tidak menular. Salah satu faktor meningkatnya penyakit hipertensi di 

berbagai negara karena adanya faktor pola hidup yang kurang baik. Sehingga 

masalah kesehatan khususnya pada hipertensi memerlukan penanganan secara 

lebih baik mengingat prevalensinya yang cukup tinggi dimana kenaikan 

prevalensi sejalan dengan bertambahnya usia pada sesorang.  

Hipertensi tetap menjadi penyebab pertama risiko dari kardiovaskular 

dan kematian di seluruh dunia dan pada orang berusia 65 tahun lebih selalu 

bertambah dibanding tahun sebelumnya. Sama halnya dengan populasi 

berusia 80 tahun keatas juga akan meningkat prevalensinya.  Prevalensi 

hipertensi pada kelompok lansia adalah diatas 60% dan terus berkembang 

hingga saat ini (Gil-extremera & Pedro, 2012). Menurut mereka, 45 persen 

penyakit dan 60 persen kematian pada lansia adalah hasil dari perilaku dan 

kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan pribadi (Kitreerawutiwo & 

Mekrungrongwong, 2015). Hipertensi pada lanjut usia kebanyakan adalah 

hipertensi esensial dan pada umumnya berkembang menjadi Isolated Systolik 

Hypertension Patau Hipertensi Sistolik Terisolasi (HST). 

Munculnya masalah kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kelalaian 

individu saja, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat 
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sebagai akbibat dari kurangnya informasi yang benar mengenai suatu 

penyakit pada kesehatan (Rahmadiana, 2012).  

Studi pendahuluan yang telah dilakukan terdapat 30 lansia yang 

menderita hipertensi dan dari wawancara yang telah dilakukan 2 dari 5 lansia 

mengatakan bahwa kurang mengetahui dari tanda gejala awal hipertensi 

karena kurangnya informasi yang didapat dan juga mengatakan minim sekali 

mendapatkan pendidikan kesehatan dari pelayanan kesehatan mengenai 

penyakit hipertensi selain itu, 3 lansia mengatakan sedikit mengetahui 

beberapa tanda gejala dari hipertensi melalui media massa.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 

penerapan pendidikan kesehatan dengan metode FGD pada lansia tentang 

penyakit hipertensi 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, menggunakan desain penelitian Quasi Eksperiment, dengan 

rancangan pretest dan posttest control. Pada kelompok eksperimen diberikan 

pendidikan kesehatan dengan FGD dan pada kelompok kontrol dengan 

metide ceramah penelotian pada kedua kelompok dilakukan pada bulan tang 

berbeda dimana kelompok kontrol merupakan anggota PWRI sedangkan 

kelompok eksperimen merupakan pengurus-pengurus PWRIPopulasi dalam 

penelitian ini ialah lansia anggota PWRI Danukusuman sampel yang 

digunakan sebanyak 24 lansia sebagai kelompok eksperment dan 33 lansia 

sebagai kelompok kontrol. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik Umum Responden  

a. Umur  

Karakteristik responden pada kelompok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 1:  
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 Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur   

 

No 

 

Umur 

 

Eksperimen 

  

kontrol 

 

  F (%) F (%) 

1. 2

  

60-74 tahun 17 70,8 22 66,7 

2.  75-90 tahun  7 29,2 11 33,3 

 Jumlah 24 100 33 100 

 

 Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan distribusi responden paling 

banyak berusia 60-74 tahun terdapat 22 responden (66,6%) pada 

kelompok kontrol sedangkan pada kelompok eksperimen terdapat 17 

responden (70,8%) dan untuk umur 75-90 tahun terdapat 7 responden 

(29,2%) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terdapat 11 

responden (33,3%) 

b. Jenis Kelamin 

 Karakteristik responden pada kelomok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2: 

 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis kelamin  

No Jenis 

Kelamin 

 

Eksperimen 

  

kontrol 

 

  F  (%) F     (%) 

3. 2

  

Laki laki 7 29,2 15 45,5 

4.  Perempuan  17 70,8 18 54,5 

 Jumlah 24 100 33 100 
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 Pada tabel 2 distribusi jenis kelamin paling banyak perempuan 

pada kelompok kontrol yaitu 18 responden (54,4%)  dan paling sedikit 

laki laki terdapat pada kelompok eksperimen 7 responden (29,2%). 

c. Tingkat Pendidikan  

 Karakteristik responden pada kelompok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 3:    

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

  

No 

  

Tingkat 

pendidikan  

 

Eksperimen 

 

Kontrol 

   F  (%) F (%) 

 1.  SD 2 8,3 1 3,0 

 2.  SMP 3 8,3 7 21,2 

 3.  SMA 6 25,0 8 24,2 

 4.  D3 8 33,3 7 21,2 

 5.  S1 5 20,8 9 27,3 

 6.  S2 1 4,2 1 3,0 

   Jumlah 24 100 33 100 

 

 Pada tabel 3 frekuensi tingkat pendidikan responden pada 

kelompok eksperimen frekuensi paling banyak yaitu D3 sebanyak 8 

responden (33,3%) dan paling sedikit S2 hanya terdapat 1 responden 

(4,2%) sedangkan untuk kelompok kontrol frekuensi paling banyak 

yaitu S1 sebanyak 9 responden (27,3%) dan yang paling sedikit SD 

hanya terdapat 1 responden (3,0%). 

d. Pekerjaan  

 Karakteristik responden pada kelompok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan pekerjaan masa lalu dapat dilihat pada tabel 4:  
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Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan pekerjaan masa lalu  

  

No 

  

Pekerjaan  

 

Eksperimen 

 

Kontrol 

   F  (%) F  (%) 

 

 1.  Perawat  3 12,5 1 3,0 

 2.  Guru   16 25,5 14 42,4 

 3.  Tni  2 8,3 0 0 

 4.  Lain-lain   13 54,2 18 54,5 

   Jumlah 24 100 33 100 

 Pada tabel 4 frekuensi Pekerjaan masa lalu responden pada 

kelompok eksperimen frekuensi paling banyak yaitu guru sebanyak 16 

responden (25,5%) dan yang paling sedikit TNI sebanyak 2 responden 

(8,3%) sedangkan pada kelompok kontrol frekuensi paling banyak yaitu 

lain-lain sebanyak 18 responden (54,5%) yang termasuk lain-lain yaitu 

pegawai kecamatan dan pegawai bank  dan pada kelompok kontrol 

tidak terdapat responden yang bekerja sebagai TNI. 

e. Riwayat Hipertensi 

 Karakteristik responden pada kelompok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan riwayat hipertensi dapat dilihat pada tabel 5:                    

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan riwayat hipertensi 

  

No 

  

Riwayat 

hipertensi  

 

Eksperimen 

 

Kontrol 

   Frekuensi Presentase 

(%) 

Frekuensi Presentase 

(%) 

 

 1.  Ada  6 25,0 24 72,7 

 2.  Tidak ada  18 75,0 9 27,3 

   Jumlah 24 100 33 100 
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 Pada tabel 5 frekuensi riwayat hipertensi pada kelompok kontrol 

yang mempunyai riwayat hipertensi yaitu sebanyak 6 responden 

(25,0%) dan yang tidak mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 18 

responden (75,5%) sedangkan pada kelompok kontrol frekuensi 

responden yang mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 24 responden 

(72,7%) dan yang tidak mempunyai riwayat hipertensi sebanyak 9 

responden (27,7%). 

f. Sumber informasi hipertensi 

 Karakteristik responden pada kelompok kontrol dan eksperimen 

berdasarkan sumber informasi hipertensi dapat dilihat pada tabel 6: 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan sumber informasi hipertensi  

  

N

o 

  

Sumber 

informasi 

hipertensi  

 

Eksperimen 

 

Kontrol 

   F (%) F  (%) 

 

 1.  Keluarga 3 12,5 2 36,1 

 2.  Media 

massa/TV 

5 20,8 3 49,1 

 3.  Pelayanan 

Kesehatan  

10 41,7 17 51,5 

 4.  Tidak 

pernah 

6 25,0 11 33,3 

   Jumlah 24 100 33 100 

 Pada tabel 6 frekuensi responden menurut sumber informasi pada 

kelompok eksperimen paling banyak yaitu dari pelayanan kesehatan 

sebanyak 10 responden (41,7%) dan paling sedikit dari keluarga 

sebanyak 3 responden (12,5%) sedangkan pada kelompok kontrol 

frekuensi paling banyak yaitu dari pelayanan kesehatan sebanyak 27 
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responden (51,5%) dan paling sedikit keluarga sebanyak 2 responden 

(36,1%). 

Karakteristik pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagain 

besar responden berusia 60-74 tahun, sebagian responden berjenis 

kelamin perempuan, pekerjaan masalalu kebanyakan sebagai guru 

,pendidikan terakhir reponden didominasi dengan D3 dan S1 serta 

terdapat 30 responden yang memiliki riwayat hipertensi, sebagian besar 

reponden menerima informasi mengenai hipertensi melalui pelayanan 

kesehatan 

3.2 Analisa Univariat 

3.2.1 Pengetahuan  

Data tentang pengetahuan lansia diperoleh dari responden yang 

mengisi kuesioner pengetahuan lansia tentang hipertensi. 

Responden mengisi kuesioner pretest sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan dan mengisi kuesioner postest setelah 

diberikan pendidikan kesehatan hasil penelitian pada responden 

mengenai pengetahian tentang hipertensi ditampilkan sebagai 

berikut : 

a. distribusi pretest  tingkat pengetahuan kedua kelomopok 

  Tabel 2. Hasil pretest pengetahuan kelompok kontrol dan eksperimen  

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 

pengetahuan 

   

Eksperimen 

  

Kontrol 

 

 F  (%) F     (%) 

Baik  5 20,8 2 6,1 

Cukup 

Kurang   

8 

11 

33,4 

   45,8 

8 

23 

24,2 

69,7 

Jumlah 24 100 33 100 
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 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan 

lansia di PWRI Danukusuman tentang hipertensi pada kelompok 

eksperimen terdapat kategori baik sebanyak 5 responden 

(20,8%), cukup 8 responden (33,3%) dan kurang sebanyak 11 

responden (45,8%) sedangkan pada kelompok kontrol kategori 

baik sebanyak 2 responden (6,1%) , cukup 8 responden (24,2%) 

dan kurang sebanyak 23 responden (69,7%). 

b. Distribusi posttest pengetahuan kedua kelompok  

Tabel 3. Hasil pengetahuan posttest kelompok kontrol dan eksperimen  

   

 

 Hasil penelitian pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan 

bahwa pengetahuan lansia di PWRI Danukusuman tentang 

hipertensi pada kelompok eksperimen terdapat kategori baik 

sebanyak 5 responden (20,8%), cukup 8 responden (33,3%) dan 

kurang sebanyak 11 responden (45,8%) sedangkan pada 

kelompok kontrol kategori baik sebanyak 2 responden (6,1%) , 

cukup 8 responden (24,2%) dan kurang sebanyak 23 responden 

(69,7%). 

 

 

 

Tingkat 

pengetahuan 

   

Eksperimen 

  

Kontrol 

 

 F  (%) F     (%) 

Baik  5 20,8 2 6,1 

Cukup 

Kurang   

8 

11 

33,4 

   45,8 

8 

23 

24,2 

69,7 

Jumlah 24 100 33 100 
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3.3 Analisa Bivariat  

a. Uji Normalitas 

Tabel 4. Uji Normalitas 

 

       Data  

                  p-value  

    Kesimpulan Pretest Posttest 

Pengetahuan 

kelompok 

eksperimen 

0,531 0,118 Normal  

Pengetahuan 

kelompok 

kontrol  

0,103 0,66 Normal  

 Menunjukkan data pengetahuan kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol bail pretest maupun posttest memiliki nilai p-value 

>0,05, menunjukkan data pengetahuan kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol bail pretest maupun posttest memiliki nilai p-value 

>0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Data 

yang berdistribusi normal akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis 

yaitu uji paired t test dan uji independent t test. 

b. Uji Homogenitas  

   Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas  

 

 

 

 

            Pada hasil dari homogenitas diatas menunjukkan  bahwa nilai p-value 

0,493  > 0,05 artinya data pada kedua kelompok dapat disimpulkan bahwa data 

homogen. 

Data  Lavene 

statistic   

        p-value Kesimpulan  

Posttest 

pengetahuan 

lansia 

 

476 

 

          0,493 

 

    Homogen  
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3.3.2 Analisa Uji Paired T Test (Uji Beda Rata-Rata Pretest-posttest  

pengetahuan kelompok kontrol dan eksperimen) 

   Tabel 6. Hasil uji paired t-test  

Pengetahuan  Rata-rata  t-test p-value Kesimpulan  

Pretest 

eksperimen 

5.83 

 

7.83 

 

 

-4.326 

 

  

  0.000 

 

 

Ho ditolak Posttest 

eksperimen 

Pretest 

kontrol 

4.58 

 

5.94 

 

 

-2.793 

 

 

0.009 

 

 

Ho ditolak Posttest 

kontrol 

  

 Berdasarkan tabel 6 diatas dihasilkan t-test pada kelompok eksperimen 

sebesar -4.326 dan nilai P-value 0.000 sehingga dapat disimpukan Ho ditolak 

sedangkan untuk kelompok kontrol dihasilkan t-test sebesar -2.793 dan nilai p-

value 0.009 dapat disimpukan Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan pengetahuan 

lansia tentang hipertensi sebelum maupun sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilihat dari hasil 

pretest dan posttest pada kedua kelompok. 

3.3.2 Analisa Uji Independent T test (Uji Beda Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Pengetahuan Tentang Hipertensi Antara 

Kelompok Kontrol dengan  Kelompok Eksperimen) 

   Tabel 7. Hasil uji independent t-test  

Posttest 

Pengetahuan  

Rata-rata  t-test p-value Kesimpulan  

Kelompok 

eksperimen 

7.83 

 

3.520 

 

0.001 Ho ditolak 
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Kelompok 

kontrol 

 

5.94 

 

 

 Berdasarkan tabel 7 diatas didapatkan hasil t-test sebesar 3.520 dan 

nilai p-value sebesar 0.001 sehingga Ho ditolak yang berarti ada 

efektivitas antara kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Hal 

itu dapat dilihat dari rerata posttest kelompok eksperimen sebesar 7.83 

sedangkan pada kelompok kontrol 5.94 nilai posttest kelompok 

eksperimen lebih signifikan dibanding nilai posttest kelompok kontrol 

artinya metode pendidikan kesehatan dengan FGD lebih efektif 

dibandingkan metode pendidikan kesehatan dengan ceramah pada lansia 

tentang hipertensi.  

3.4 PEMBAHASAN 

3.4.1 Karakteristik responden  

 Mayoritas jenis kelamin  lansia pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol adalah perempuan dengan rincian 17 responden (70,8%) pada 

kelompok eksperimen dan 18 responden (54,5%) pada kelompok kontrol. Hal ini 

dikarenakan bahwa tingkat harapan hidup pada lansia perempuan lebih tinggi 

dibanding pada lansia laki-laki (Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2015). Menurut 

Badan Pusat Statistik (2014) mayoritas penduduk lansia di indonesia didominasi 

oleh lansia dengan jenis kelamin perempuan.  

 Pada kategori usia lansia kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

kategori usia terbanyak yaitu usia 60-74 tahun dengan rincian 22 reponden 

(66,7%) pada kelompok kontrol dan 17 responden (70,8%) pada kelompok 

eksperimen, dimana usia tersebut termasuk dalam usia lansia awal. Usia dapat 

mempengaruhi pola pikir, perilaku dan pola kesehatan pada seseorang. Semakin 

bertambahnya usia seseorang maka akan mengalami penurunan pada daya imun 

dan daya ingat pada seseorang (Harsoyo, 2016). 
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 Tingkat pendidikan pada seseorang akan mempengaruhi penegtahuan dan 

informasi yang diterima, dari hasil penelitian didapatkan pendidikan tertinggi 

pada kelompok kontrol yaitu S1 sebanyak 9 responden (27,3%) sedangkan pada 

kelompok eksperimen pendidikan tertinggi yaitu D3 sebanyak 8 responden 

(33,3%). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah 

seseorang tersebut dalam memehami dan menerima informasi dan juga akan 

semakin luas wawasan yang diperoleh termasuk pengetahuan tentang kesehatan  

(Yusinta, 2014). 

 Pada kategori pekerjaan masa lalu lansia didapatkan hasil pekerjaan paling 

tinggi pada kelompok eksperimen yaitu sebagai pegawai kecamatan dan pegawai 

bank sebanyak 13 responden (54,2%) sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 

18 responden (54,5%). Semakin baik pekerjaan seseorang maka akan semakin 

luas pengalaman sehingga dapat berpengaruh juga dalam penerimaan informasi 

dan pengetahuan, pengalaman pada saat bekerja akan dapat mengembangkan 

kemampuan mengambil keputusan dan menerima suatu informasi termasuk 

informasi kesehatan  (Hendra, 2018). 

 Pada hasil penelitian riwayat hipertensi responden didapatkan lansia yang 

memiliki riwayat hipertensi sebanyak 24 responden (72,7%) pada kelompok 

kontrol sedangkan pada kelompok eksperimen yang memiliki riwayat hipertensi 

sebanyak 6 responden (25,0%) sebagian responden memiliki riwayat hipertensi 

keluarga dikarenakan faktor keturunan merupakan salah satu faktor resiko dari 

terjadinya hipertensi (Sugiharto, 2007). Individu yang memiliki riwayat hipertensi 

dapat beresiko terkena hipertensi 14,378 kali lebih besar dibandingkan dengan 

individu yang tidak memiliki riwayat hipertensi (Nuarima, 2012). 

 Bedasarkan sumber informasi yang didapatkan oleh lansia didapatkan hasil 

mayoritas lansia mendapatkan informasi mengenai hipertensi dari pelayanan 

kesehatan dengan rincian pada kelompok eksperimen sebanyak 10 responden 

(41,7%) sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 17 responden (51,5%), 

sumber infomasi yang didapatkan pada seseorang dapat meningkatkan 

pengetahuan seseorang dan wawasan menjadi lebih luas menurut Bayo (2018) 
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pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai 

kesehatan. 

3.4.2 Perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan  

kesehatan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

 Bedasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata pretest dan nilai 

posttest pengetahuan kelompok eksperimen dengan diberikan pendidikan 

kesehatan tentang hipertensi dengan FGD yaitu nilai rata-rata pretest 5,83 dengan 

rincian responden berpengetahuan baik 5 responden, cukup 8 responden dan 

kurang 11 responden sedangkan untuk rata-rata posttest 7,83 dengan rincian 18 

responden berpengetahuan baik, 1 responden berpengetahuan cukup dan 5 

responden berpengetahuan kurang, didapatkan nilai t-test  sebesar -4.326 dan nilai 

p-value  0,000 (<0,05), artinya terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan pada kelompok 

eksperimen dengan FGD.  

 Sedangkan pada kelompok kontrol dengan ceramah diperoleh nilai rata-rata 

pretest sebesar 4,58 dengan rincian lansia yang berpengetahuan baik sebanyak 2 

responden, cukup sebanyak 8 responden dan kurang sebanyak 23 responden untuk 

rata-rata nilai posttest pada kelompok kontrol sebesar 5,94 dengan rincian lansia 

berpengetahuan baik sebanyak 10 responden, cukup sebanyak 12 responden dan 

kurang sebanyak 11 responden didapatkan nilai t-test sebesar -2.793 dan nilai p-

value 0,009 (<0,05), artinya terdapat peningkatan pengetahuan antara sebelum 

maupun sesudah diberikan pendidikan kesehatan tetapi kurang signifikan pada 

kelompok kontrol dengan ceramah. 

 Metode  penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terhadap proses penyuluhan (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan yang ada pada 

individu tersebut didapat atau diterima melalui panca indera. Tujuan pendidikan 

kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap serta perilaku 

seseorang (Maulana, 2010). Pada penelitian Octavia (2015), menunjukkan bahwa 

penelitian dengan menggunakan metode FGD efektif, karena terjadi peningkatan 
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pengetahuan setelah diberikan edukasi pada pasien dengan TB Paru. Penelitian 

Kusdiahsari (2015) juga menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian edukasi 

dengan FGD terhadap minat remaja menginsumsi makanan serat tinggi. 

3.4.3 Perbedaan peningkatan  pengetahuan tentang hipertensi sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol  

 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

bermakna antara penigkatan pengetahuan lansia tentang hipertensi yang 

mendapatkan pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol maupun eksperimen, 

karena didapatkan nilai p-value 0,001 

 Nilai rata-rata pada kelompok eksperimen sebesar 7,83 sedangkan pada 

kelompok kontrol sebesar 5,94 didapatkan probabilitas sebesar 0,001 (<0,05) 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan nilai selisih 

yang didapatkan maka dapat disimpulkan Ha diterima menunjukkan metode FGD 

pada kelompok eksperiemen lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan lansia 

dibanding dengan metode ceramah pada kelompok kontrol. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Ginting (2014) tentang efektivitas FGD terhadap 

peningkatan smoking self efficacy pada kelompok pria dewasa awal kategori 

sedang. Dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa FGD efektif meningkatkan 

perilaku pada seluruh perokok untuk mengontrol keinginan merokok. 

 Metode ceramah adalah metode memberikan informasi, motivasi, dan 

pengaruh terhadap cara berpikir seseorang pada suatu topik (Nursalam, 2008). 

Dalam ceramah peserta bersifat pasif dan tidak diberikan esempatan berdiskusi 

untuk mengemukakan pendapatnya sedangkan FGD merupakan suatu proses 

pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai suatu permasalahan 

tertentu dan spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 2010). Dalam metode 

FGD, peserta lebih bersifat aktif dan diberi kesempatan untuk berdiskusi dan 

menyampaikan pendapatnya tentang suatu masalah dan berbagi pengelaman pada 
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peserta lainnya. Dalam penelitian Adfita dan Bayu (2016) tentang perbedaan 

efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi antara FGD dan ceramah 

menyebutkan bahwa metode FGD lebih efektif digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap terkait kesehatan reprodusi dibanding dengan metode 

ceramah.  

 Metode FGD lebih bepengaruh dalam meningkatkan pengetahuan lansia 

tentang hipertensi dilihat dari hasil posttest mengakami peningkatan yang 

signifikan dibanding dengan kelompok kontrol yang diberikan pendidikan 

kesehatan dengan ceramah. Dilihat dari proses penelitian, kelompok eksperimen 

yang diberikan pendidikan kesehatan dengan FGD lebih aktif dan sangat  antusias 

mengikuti diskusi dan juga para peserta saling terbuka dan saling memberikan 

tanggapannya antar peserta diskusi, pada saat peneliti memberikan informasi 

peserta juga sebagian besar memperhatikan dan fokus dari apa yang disampaikan 

oleh peneliti. Berbeda dengan kelompok kontrol dengan ceramah para peserta 

cenderung lebih pasif, dan pada saat peneliti memberikan materi hanya ada 

sebagian responden yang memperhatikan mereka cenderung sibuk dengan urusan 

masing- masing bahkan ada responden yang tertidur pada saat peneliti 

memberikan materi. 

 Pendidikan kesehatan tentang hipertensi lebih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan lansia. Metode yang lebih menarik membantu lansia dalam 

penyerapan informasi-informasi yang diberikan. Metode  FGD membantu para 

lansia untuk menerima pengetahuan ataupun informasi mengenai hipertensi dan 

dapat berbagi pengalaman serta bertukar pendapat dengan sesama lansia yang 

mungkin juga sesama mempunyai riwayat hipertensi. Efendy (2010), mengatakan 

bahwa pendidikan kesehatan adalah upaya yang dapat memberdayakan 

masyarakat agar senantiasa memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui 

peningkatan pengetahuan, kemauan serta berperilaku untuk dapat hidup bersih 

dan sehat. Pemberian metode pendidikan kesehatan yang tepat akan dapat 

mendorong responden untuk selalu menjaga pola makan dan pola hidup yang 

lebih sehat. 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

4.1.1 Tingkat pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

didapatkan rata-rata  responden berpengetahuan kurang  pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. 

4.1.2 Tingkat pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan didapatkan 

rata rata responden berpengetahuan baik  pada kelompok eksperimen 

dan rata-rata responden berpengetahuan cukup pada kelompok kontrol. 

4.1.3 Ada perbedan rata-rata antara kelompok yang diberi pendidikan 

kesehatan dengan FGD dan yang diberi pendidikan kesehatan dengan 

ceramah dengan nilai p-value 0,001 (<0,05). Pendidikan kesehatan 

menggunkan metode FGD memiliki nilai rata-rata posttest lebih baik 

dibanding dengan menggunakan metode ceramah. 

4.2 SARAN 

4.2.1 Bagi kader kesehatan 

   Meningkatkan konseling tentang kesehatan dan meningkatkan penyebaran    

informasi kepada organisasi - organisasi lansia khusunya mengenai 

penyakit hipertensi karena selama ini lansia hanya mengetahui mengenai 

penyakit hipertensi dari puskesmas dan rumah sakit saja. 

4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya diharapkan lebih variatif dan lebih luas lagi dalam 

memberikan pendidikan kesehatan dengan pemilihan metode yang lebih 

menarik dan juga informatif. Dapat menemukan variabel lain yang 

mempengaruhi pengetahuan lansia untuk menekan angka kematian pada 

lansia akibat hipertensi 
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