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ABSTRAK 

 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) 

dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, jantung dan otak, apabila tidak dideteksi secara 

dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Program pencegahan dan pengendalian 

hipertensi memerlukan kerjasama petugas kesehatan. Dengan memiliki pengetahuan yang 

lebih baik tentang penyakit dan terapi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kontrol 

tekanan darah serta kepatuhan terhadap pengobatan (Haendra dkk,2013). Sasaran 

pengabdian ini adalah warga dusun Kawedan, Bangunkerto, Turi. Pemeriksaan tekanan 

darah dilakukan pada seluruh peserta yang hadir. Diperoleh rata rata nilai tekanan darah 

sistolik 156,84 mmHg dan tekanan darah diastolik 83,97 mmHg. Edukasi dilakukan dengan 

paparan materi mengenai hipertensi. Peningkatan pengetahuan dilakukan uji pre-test dan 

post-test dianalisis dengan kolmogorov-smirnov dan dianalisis dengan uji T berpasangan 

dengan taraf kepercayaan 95%. Terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

pengetahuan antara pre dan post edukasi awalnya 45,45 menjadi 90,00 dengan p-value 0,03 

(p<0,05). Dengan demikian pemberian edukasi dapat meningkatkan pengetahuan warga 

terkait hipertensi 

 

Kata kunci : hipertensi, tingkat pengetahuan, edukasi 

 

ABSTRACT 
 

Increased blood pressure that lasts for a long time (persistent) can cause damage to the 

kidneys, heart and brain, if not detected early and receive adequate treatment. Hypertension 

prevention and control programs require the cooperation of health workers. Having better 

knowledge about disease and therapy increases awareness and adherence to blood pressure 

control and adherence to treatment (Haendra et al, 2013). The target of this service is the people 

of Kawedan, Bangunkerto, Turi. Blood pressure checks were carried out on all participants 

present. Obtained mean values of systolic blood pressure 156.84 mmHg and diastolic blood 

pressure 83.97 mmHg. Education is carried out by exposing material on hypertension. Increasing 

knowledge was carried out by pre-test and post-test, analyzed by Kolmogorov-Smirnov and 

analyzed using paired T test with a confidence level of 95%. There was a significant effect on 

increasing knowledge between pre and post education, initially 45.45 to 90.00 with a p-value of 

0.03 (p<0.05). Thus providing education can increase citizen knowledge related to hypertension. 

 

Keywords : hypertension, level of knowledge, education 

 

 

PENDAHULUAN  

Hipertensi merupakan masalah medis yang penting untuk diperhatikan. Prevalensi 

hipertensi sering meningkat dengan bertambahnya usia setelah 60 tahun (Franklin dkk., 1997). 

Menurut WHO hipertensi dikenal sebagai tekanan darah tinggi atau tekanan darah yang 
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meningkat. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan pembuluh darah terus menerus 

meningkat. Darah dibawa dari jantung ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Setiap 

kali jantung berdetak, jantung akan memompa darah ke dalam pembuluh darah. Tekanan darah 

terjadi karena adanya kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah (arteri) saat 

dipompa oleh jantung. Semakin tinggi tekanannya, semakin keras jantung akan memompa. 

Hipertensi merupakan kondisi medis yang serius dan dapat meningkatkan risiko penyakit 

jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Hal ini merupakan penyebab utama kematian dini 

di seluruh dunia. 

Tabel 1. Klasifikasi nilai tekanan darah menurut JNC 7 

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistolik 

mmHg 

Tekanan Darah Diastolik 

mmHg 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi stage 1 140 - 159 90 – 99 

Hipertensi stage 2 ≥160 ≥ 100 

 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 Miliar 

orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. 

Menurut data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014, hipertensi dengan 

komplikasi (5,3%) merupakan penyebab kematian nomor 5 (lima) pada semua umur. Dari 

prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 

13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa 

dirinya hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Alasan penderita hipertensi tidak 

minum obat antara lain karena penderita hipertensi merasa sehat (59,8%), kunjungan tidak 

teratur ke fasyankes (31,3%), minum obat tradisional (14,5%), menggunakan terapi lain 

(12,5%), lupa minum obat (11,5%), tidak mampu beli obat (8,1%), terdapat efek samping obat 

(4,5%), dan obat hipertensi tidak tersedia di Fasyankes (2%). Upaya yang telah dilakukan dalam 

pencegahan dan pengendalian hipertensi diantaranya adalah meningkatkan promosi kesehatan 

melalui KIE dalam pengendalian hipertensi dengan perilaku CERDIK dan PATUH; 

meningkatkan pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis masyarakat dengan Self 

Awareness melalui pengukuran tekanan darah secara rutin; penguatan pelayanan kesehatan 

khususnya hipertensi (Kemenkes, 2019) 

Hipertensi dapat dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Hipertensi merupakan salah satu 

faktor penting yang berpengaruh terhadap penyakit kardiovasuler (Hien dkk., 2018). 

Pengobatan hipertensi merupakan hal yang esensial. Tujuan pengobatan hipertensi yaitu 
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menurunkan angka kematian dan angka kesakitan akibat hipertensi dengan memelihara tekanan 

darah disamping mencegah resiko penyakit kardiovaskuler lainnya. Salah satu penyakit kronis 

dengan angka kepatuhan pengobatan yang rendah adalah hipertensi (Artayasa, 2019) 

Untuk mengurangi kasus hipertensi perlu adanya cara pencegahan seperti: memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai hipertensi serta melakukan pemeriksaan tekanan 

darah secara rutin. Penyakit hipertensi cenderung tinggi pada pendidikan rendah dan menurun 

sesuai dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup 

sehat dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sering berolah raga. Tingginya resiko 

terkena hipertensi pada pendidikan rendah kemungkinan disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan pada pasien yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit atau lambat 

menerima informasi (penyuluhan) yang diberikan oleh petugas sehingga berdampak pada 

prilaku atau pola hidup sehat (Anggara & Prayitno, 2013). Intervensi berbasis komunitas yang 

menargetkan perubahan prilaku hidup sehat, kepatuhan terhadap pengobatan merupakan efektif 

dan hemat biaya serta mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang (Zhang dkk., 

2017). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengabdian ini bertujuan untuk mendeteksi hipertensi 

sejak dini dengan pemeriksaan hipertensi kepada seluruh warga dusun kawedan rt 02 rw 16, 

bangunkerto, turi, sleman, Yogyakarta. Dengan memperoleh data pengukuran tekanan darah 

selanjutnya dapat membantu memberikan saran tandak lanjut pengobatan bagi warga yang 

memiliki tekanan darah tinggi atau lebih dari normal. Pengabdian ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi melalui penyuluhan dengan pemberian materi 

berisi informasi faktor-faktor penyebab hipertensi, pencegahan, dan komplikasi serta cara 

pengobatan. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya peningkatan pengetahuan warga 

tentang hipertensi setelah diberikan edukasi melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek dalam kegatan pengabdian ini adalah seratus dua pupuh tiga warga dusun 

kawedan rt 02 rw 16, bangunkerto, turi, sleman, Yogyakarta yang memiliki kegiatan berkumpul 

setiap bulannya. Pada tahap awal semua peserta yang hadir dilakukan pemeriksaan tekanan 

darah serta dilakukan pencatatan meliputi usia, jenis kelamin. Setelah dilakukan pengukuran 

tekanan darah kepada seluruh peserta yang hadir, bagi peserta yang dapat menulis dan membaca 

serta bersedia mengisi questioner diberikan lembar pertanyaan yang tertulis didalam quisioner 

tersebut. Pertayaan dalam quesioner tersebut merupakan pertanyaan mengenai pengetahuan 
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hipertensi. Hasil jawaban dari peserta yang mengisi kemudian ditabulasi sebagai data pre-test 

yang akan dianalisis. 

Setalah seluruh perserta mengisi pre-test questioner, kemudian peserta diberikan 

edukasi mengenai hipertensi. Bahan edukasi diberikan dalam bentuk paparan materi mengenai 

hipertensi, setelah dilakukan edukasi peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk tanya jawab 

dan diskusi yang bertujuan agar peserta semua dapat aktif berdiskusi dan bertanya mengenai 

masalah yang dibahas. Pada sesi berikutnya setelah peserta memperoleh edukasi terkait 

hipertensi, diakhir kegiatan peserta diminta mengisi kembali questioner pertanyaan 

pengetahuan yang sama. Hasil quiesioner tersebut digunakan sebagai data post-test. Data pre 

dan post kemudian ditabulasi dan dilakukan analisis dibandingkan antara pre dan post 

menggunakan uji T berpasangan dengann taraf kepercayaan 95% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini diperoleh 122 orang yang dapat diambil datanya sebagai data 

karakteristik. Data karakteristik meliputi usia, jenis kelamin, nilai tekanan darah sistolik, dan 

tekanan darah diastolik. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik warga dusun kawedan rt 02 rw 16, bangunkerto, turi, sleman, 

Yogyakarta 

Variabel Rerata ± SD atau % 

Usia 59,78 ± 13,81 

< 60 Tahun 60,7% 

> 60 Tahun 39,3% 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 28,7% 

Perempuan 71,3% 

Tekanan Darah Sistolik 156,84 ± 29,00 

< 140 mmHg 29,5% 

>140 mmHg 70,5% 

Tekana  Darah Diastolik 83,97 ± 12,79 

< 90 mmHg 65,6% 

> 90 mmHg 34,4% 

 

Data karakteristik dari penelitian ini, peserta yang hadir rata-rata berusia 59,78 tahun, 

71,3% adalah perempuan dan tekanan darah sistolik rata rata 156,84% serta tekanan darah 

diastolik adalah 83.97%. Data terkait usia menunjukkan kesamaan hasil dari data tingkat 

prevalesi hipertensi yang diketahui meningkat seiring dengan peningkatan usia (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Menurut JNC 7 nilai tekanan darah antara 140 

– 159 mmHg masuk pada klasifikasi Hipertensi stage 1. Pada data karakteristik diperoleh rata-
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rata nilai tekanan darah warga dusun kawedan adalah 156,84 hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata tekanan darah sistolik masuk pada klasifikasi hipertensi stage 1. Seiring dengan 

bertambahnya usia, tekanan darah akan meningkat kecuali dilakukan langkah-langkah 

pencegahan (Schwenk & MD, 2003). Farmingham Heart Study menunjukkan bahwa individu 

dengan usia 55 tahun keatas memiliki resiko 90 persen pengembangan hipertensi dengan 

penyakit kardiovaskuler. Hubungan antara tekanan darah dengan resiko kardiovaskuler 

konsisten dan tidak tergantung dengan faktor resiko lainnya, semakin tinggi tekanan darah 

semakin besar resiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal sehingga upaya pencagahan 

hipertensi primer harus terus diupayakan (Vasan dkk., 2002). Dalam uji klinis, terapi 

antihipertensi telah dikaitkan dengan penurunan kejadian stroke, infak miokard, gagal jantung, 

diperkirakan pasien dengan hipertensi stage 1 pencapaian penurunan tekanan darah yang 

berkelanjutan dapat mencegah kematian (Ogden dkk., 2000). Dari data nilai tekanan darah yang 

diperoleh dalam pengabdian ini, sebagai langkah awal untuk selanjutnya dilakukan penanganan 

baik secara farmakologi maupun nonfarmakologi. Secara farmakologi peserta yang memiliki 

tekanan darah lebih dari normal disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke sarana pelayanan 

kesehatan terdekat (puskesma/rumah sakit), sedangkan untuk mendukung terapi non 

farmakologi dilakukan dengan memberikan edukasi terkait hipertensi. 

Data Pengetahuan mengenai hipertensi dalam penelitian ini diukur melaui pengisian 

questioner pengetahuan pre dan post. Peserta yang hadir tidak semua dapat mengisi questioner 

pengetahuan, dikarenakan sebagian besar warga yang hadir adalah lansia dan memiliki 

keterbatasan dalam membaca dan menulis, sehingga peserta yang dapat mengikuti penelitian 

ini sebanyak 11 warga. Data yang diperoleh dilakukan uji normalitas, dan diperoleh hasil tidak 

terdistribusi normal, sehingga analisis data dilanjutnya ke uji wilcoxon. Hasil uji analisis 

wilcoxon diperoleh nilai negative ranks adalah nol nenunjukkan bahwa tidak ada penurunan 

dari nilai pre-test ke nilai post-test. Positive ranks menunjukkan 11 data postif yang artinya ke 

11 warga mengalami peningkatan pengetahuan dengan rata-rata peningkatannya sebesar 6.00, 

sedangkan jumlah rangking positif atau sum of ranks adalah sebesar 66.00. Nilai ties adalah nol 

yang artinya tidak ada nilai yang sama anatara pre-test dan post-test.  Berdasarkan output “test 

statistik” nilai sig. (2-tailed) adalah 0.003 dimana lebih kecil dari <0.005 yang menunjukkan 

bahwa ada perbedaan bermakna antara pre-test dan post-test. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pemberian edukasi tentang hipertensi melalui pemaparan materi, diskusi dan tanya 

jawab mampu meningkatkan pengetahuan warga. Hasil perbandingan rata-rata pengetahuan 

pre-test dan post-test dapat dilihat pada tabel 3. 

 



ISBN: 978-623-6572-15-3 

Yogyakarta, 18 November 2020 

 

307 

Tabel 3. Hasil perbandingan rata rata pengetahuan pre test dan post-test 

Parameter Pre Post p 

  n = 11 n = 11   

  Rerata ± SD Rerata ± SD   

    

Pengetahuan 45,45  ± 29,44  90,00 ± 14,14 0,03 

 

Pada penelitian ini terdapat peningkatan hasil pengetahuan hipertensi oleh warga. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode edukasi melalui pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab telah 

berhasil meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi pada warga dusun Kawedan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zhang dkk., 2017). 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian di dusun kawedan rt 02 rw 16, 

Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta sebagai berikut. Pertama diperoleh data karakteristik 

pengukuran tekanan darah rata rata tekanan darah sistolik adalah 156,84 mmHg dan tekanan 

darah diastolik adalah 83,97. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa rata rata warga 

memiliki nilai hipertensi stage 1, dan ini menjadi acuan untuk dilakukannya penyuluhan 

edukasi terkait hipertensi. Kedua terdapat peningkatan pengetahuan tentang hipertensi setelah 

dilakukan penyuluhan hipertensi melalui pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. 

Peningkatan pengetahuna tersebut terlihat dari adanya perubahan rata-rata pengetahuan semula 

45,45 menjadi 90,00 dan nilai tersebut telah bermakna signifikat secara statistik. 
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