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BAB I  

  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

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. Hal tersebut dapat diakibatkan 

karena adanya perubahan gaya hidup dan rendahnya tingkat pengetahuan 

seseorang tentang kesehatan (Arifin, 2016). 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). 

Kelompok lansia rentan terhadap kerusakan tubuh. Mereka beresiko 

memiliki penyakit kronis dan cedera seperti jatuh. Selain itu, Zhen Z.S. 

dan Huo J.X, (2008) menyatakan bahwa perilaku kesehatan adalah faktor 

utama dalam kesehatan masalah pada orang tua. Menurut mereka, 45 

persen penyakit dan 60 persen kematian pada lansia adalah hasil dari 

perilaku dan kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan pribadi 

(Kitreerawutiwo & Mekrungrongwong, 2015) 

Data WHO 2015 menunjukkan bahwa  sekitar 1,13 miliar orang di 

dunia menderita hipertensi. Artinya, terdapat 1 dari 3 orang di dunia 
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terdiagnosis menderita hipertensi, hanya 36,8% di antaranya yang minum 

obat. Diperkirakan juga setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal akibat 

hipertensi dan komplikasi (Kemenkes, 2018). 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% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017). 

Hipertensi pada lanjut usia kebanyakan adalah hipertensi esensial 

dan pada umumnya berkembang menjadi Isolated Systolik Hypertension 

Patau Hipertensi Sistolik Terisolasi (HST). Hipertensi sistolik terisolasi ini 

meningkat seiring bertambahnya umur. Meningkatnya umur dapat 

berhubungan dengan perubahan pada struktur pembuluh darah. Perubahan 

ini dapat mengakibatkan hilangnya kelenturan pada pembuluh darah dan 

menyebabkan bentuk dan isi dari arteri yang akan menyebabkan terjadinya 

hipertensi. Hipertensi adalah kondisi kronis tersering yang terjadi pada 

lansia. Saat ini terdapat sekitar 600 juta orang di dunia berumur di atas 60 

tahun. Tahun 2025 diperkirakan dapat meningkat dua kalinya dan di 

proyeksikan akan mencapai 2 milyar atau 21 % dari total semua populasi. 

(WHO dalam Hasibuan & Aminuddin, 2014) 

Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui 

pengukuran pada umur ≧ 60 tahun, berdasarkan data tahun 2013 bahwa 

didapatkan hasil sebesar 25,8% kemudian meningkat pada tahun 2018 

menjadi sebanyak 34,1% penduduk Indonesia yang mengidap hipertensi 

(Kemenkes, 2018). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

prevalensi penyakit Hipertensi di Jawa Tengah meningkat dari 7,6 permil 

pada tahun 2007 menjadi 9,5 permil pada tahun 2013.  

Munculnya masalah kesehatan tidak hanya disebabkan oleh 

kelalaian individu saja, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan 

masyarakat sebagai akbibat dari kurangnya informasi yang benar 

mengenai suatu penyakit pada kesehatan (Rahmadiana, 2012). Rendahnya 
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pengetahuan masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab tidak 

dapat terkontrolnya tekanan darah terutama pada pasien hipertensi di Asia 

(Wang, J.G., 2015). Hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya untuk 

perbaikan kesehatan bukan sekedar untuk memperbaiki kelainan fisik, 

tetapi melibatkan motivasi serta propritas individu yang dapat dilkukan 

melalui komunikasi interpersonal yang melibatkan jiwa, kemauan, 

kesadaran, dan pikiran (Arianto, 2013). 

Upaya yang bisa diberikan untuk mencegah meningkatnya 

penyakit hipertensi yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erica Kusuma (2017) menunjukkan bahwa 

pendidikan kesehatan dengan menerapkan metode FGD mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang hipertensi. 

Keuntungan FGD ini adalah dapat menggali informasi yang mendalam 

mengenai pengetahuan, sikap dan presepsi seoramg individu dalam suatu 

kelompok mengenai suatu masalah. Penelitian mengenai pengaruh FGD 

terhadap edukasi kepatuahan minum obat pada penderita hipertensi yang 

pernah dilakukan oleh Jesica F. Kansil dkk (2019)  menunjukkan bahwa 

penelitian dengan FGD ini efektif, karena terjadi perubahan kepatuhan 

minum obat pada penderita hipertensi meningkat secara signifikan setelah 

diberikan edukasi dengan FGD. 

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. 

Dari hasil studi pendahuluan juga didapatkan perilaku serta sikap 

lansia penderita hipertensi masih kurang yaitu masih jarang untuk 

melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, dan beberapa juga 
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tidak mematuhi diet yang tertur seta masih ada yang merokok meskipun 

tidak sesering dulu. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas penerapan 

Pendidikan Kesehatan dengan Metode FGD (Focus Group Discussion) 

Tentang Penyakit Hipertensi pada Lansia” yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana efektvitas penerapan pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan lansia tentang hipertensi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:   Bagaimana efektifitas pendidikan kesehatan menggunakan 

metode Focus Group Discussion (FGD) pada lansia tentang hipertensi? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan 

Focus Group Discussion (FGD) pada lansia tentang hipertensi 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan responden sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode FGD dan Ceramah 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan responden sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode FGD dan Ceramah. 

c. Mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan dengan metode FGD  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dapat bermanfaat bagi:  

1. Anggota PWRI atau lansia 

Menambah pengetahuan tentang penyakit hipertensi sehingga anggota 

PWRI atau lansia dapat melakukan pencegahan atau mengubah gaya 

hidup yang lebih sehat terkait penyakit hipertensi. 

2. Peneliti 
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Penelitian bermanfaat untuk memberi pengalaman dan wawasan dalam 

metodologi  penelitian dan masalah masalah pada lansia mengenai 

penyakit hipertensi menggunaakan metode ceramah dan Focus Group 

Discussion (FGD). 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Jesica F. Kansil dkk (2019) Yang berjudul 

“Pemberian Edukasi Dengan Metode Focus Group Discussion 

Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Hipertensi Di Puskesmas 

Tahuna Barat” kesimpulan dari penelitian ini yaitu  Kepatuhan minum 

obat responden sebelum diberikan edukasi dengan metode focus group 

discussion yaitu tidak patuh dan meningkat secara signifikan setelah 

diberikan edukasi. Hasil penelitian didapatkan nilai sig P= 0.028 atau 

lebih kecil dari 0.005 (0.28<0.005). Dengan demikian terdapat 

pengaruh pemberian edukasi dengan metode focus group discussion. 

2. Penelitian yang dilakukan Erica Kusuma (2017) Yang berjudul 

Peningkatan Pengetahuan tentang Hipertensi Guna Perbaikan Tekanan 

Darah pada Anak Muda di Dusun Japanan, Margodadi, Sayegan, 

Sleman, Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian 

kegiatan pengabdian di Dusun Japanan, Desa Margodadi, Kecamatan 

Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

berikut. Pertama, adanya peningkatan pengetahuan tentang hipertensi 

pada subjek kegiatan ini, yakni tiga puluh anak muda yang tergabung 

dalam organisasi karang taruna di Dusun Japanan. Peningkatan 

tersebut terlihat dari adanya perubahan nilai rata-rata yang semula 

5,23 menjadi 7,37 setelah diberikan edukasi dengan metode Focus 

Group Discussion Kedua, merokok dan konsumsi makanan tinggi 

garam serta lemak berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah 

pada warga Dusun Japanan, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Penelitian yang dilakukan  Indah Epti Christiani (2018) yang berjudul  

Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Perilaku Pencegahan 
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Stroke Pada Penderita Hipertensi Di Desa Pitu Kecamatan Pitu 

Kabupaten Ngawi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah. Hasil 

penelitian perilaku pencegahan stroke pada penderita hipertensi 

sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar dari penderita 

hipertensi sebanyak 11 (55,0 %) memiliki perilaku yang kurang dan 

sesudah dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar dari penderita 

hipertensi yaitu 12 (60,0 %) memiliki perilaku yang baik. Analisis uji 

statistik dengan menggunakan uji wilcoxon signed rank test 

didapatkan nilai p value = 0,000 ≤ α = 0,005 menunjukan bahwa ada 

pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode ceramah terhadap 

perilaku pencegahan stroke pada penderita hipertensi di Desa Pitu 

Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Kesimpulan terdapat peningkatan 

perilaku pencegahan stroke pada penderita hipertensi setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan media 

leaflet. Saran untuk masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Pitu 

Kabupaten Ngawi hipertensi untuk lebih meningkatkan kesadaran 

tentang kesehatannya khususnya tentang perilaku pencegahan stroke. 

 

 

 

 

 

 

 

 


