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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar  Belakang 

Hipertensi atau sudah dikenal dengan penyakit darah tinggi adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik ≥140 

mmHg dan nilai diastolik ≥ 90 mmHg, yang berakibat peningkatan angka kesakitan 

(morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) (Zukhair, 2004). Peningkatan umur 

harapan hidup dan perubahan gaya hidup meningkatkan faktor risiko hipertensi di 

berbagai negara. Sehingga hipertensi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

memerlukan penanganan secara baik mengingat prevalensinya yang cukup tinggi 

dimana kenaikan prevalensi sejalan dengan bertambahnya usia.  

 WHO menyatakan hipertensi merupakan silent killer, karena banyak 

masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap penyakit ini, tanpa disadari  penyakit 

ini dapat menjadi berbahaya dari berbagai kelainan yang lebih fatal misalnya kelainan 

pembuluh darah, jantung (kardiovaskuler) dan gangguan ginjal, bahkan pecahnya 

pembuluh darah kapiler di otak atau yang lebih disebut dengan nama stroke 

(Nissonline, 2007).  

Walaupun peningkatan tekanan darah bukan merupakan bagian normal dari 

ketuaan, insiden hipertensi pada lanjut usia adalah tinggi. Setelah umur 69 tahun, 

prevalensi hipertensi meningkat sampai 50%. Pada tahun 1988-1991 National Health 

and Nutrition Examination Survey menemukan prevalensi hipertensi pada kelompok 

umur 65-74 tahun sebagai berikut: prevalensi keseluruhan 49,6% untuk hipertensi 

derajat 1 (140-159/90-99 mmHg), 18,2% untuk hipertensi derajat 2 (160-179/100-
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109 mmHg), dan 6.5% untuk hipertensi derajat 3 (>180/110 mmHg). Prevalensi 

HST adalah sekitar berturut-turut 7%, 11%, 18% dan 25% pada kelompok umur 60-

69, 70-79, 80-89, dan diatas 90 tahun. HST lebih sering ditemukan pada perempuan 

dari pada laki-laki. Pada penelitian di Rotterdam, Belanda ditemukan: dari 7983 

penduduk berusia diatas 55 tahun, prevalensi hipertensi (160/95 mmHg) meningkat 

sesuai dengan umur, lebih tinggi pada perempuan (39%) dari pada laki-laki (31%). Di 

Asia, penelitian di kota Tainan, Taiwan menunjukkan hasil sebagai berikut: penelitian 

pada usia diatas 65 tahun dengan kriteria hipertensi berdasarkan JNVC, ditemukan 

prevalensi hipertensi sebesar 60,4% (laki-laki 59,1% dan perempuan 61,9%). Pada 

kclompok ini, adanya riwayat keluarga dengan hipertensi dan tingginya indeks masa 

tubuh merupakan faktor risiko hipertensi. Ditengarai bahwa hipertensi sebagai faktor 

risiko pada lanjut usia. Pada studi individu dengan usia 50 tahun mempunyai tekanan 

darah sistolik terisolasi sangat rentan terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler. 

Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskedas) 2007 prevalensi Hipertensi di 

Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 31,7 persen dari total jumlah penduduk 

dewasa. Menurut  Ketua Pelaksana Seminar The 5 Scientific Meeting on 

Hypertension 2011, Dr Abdulbar Hamid, Sp.S(K) tingkat prevalensi hipertensi di 

Indonesia mencapai 31,7 persen dari total penduduk dewasa. Hamid menjelaskan 

bahwa prevalensi Hipertensi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

Singapura yang mencapai 27,3 persen, Thailand dengan 22,7 persen dan Malaysia 

mencapai 20% persen. Menurut survei Boedhi Darmojo, ditemukan prevalensi 

hipertensi tanpa atau dengan tanda penyakit jantung hipertensi sebesar 33,3% (81 

orang dari 243 orang tua 50 tahun ke atas). 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di kelurahan Polowijen 

wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi Kabupaten Malang didapatkan prevalensi 
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hipertensi 68/118 (55%) penduduk lansia pada tahun 2010,dan didapatkan 3 kasus 

kematian mendadak akibat gangguan ginjal dan gagal jantung dengan riwayat 

hipertensi.  

Selain itu menurut hasil survei peneliti terhadap 20 lansia di Kelurahan 

Polowijen didapatkan data bahwa kedua puluh lansia tersebut mengalami hipertensi 

lebih dari 1 tahun, tetapi mereka mengeluh belum bisa mengendalikan hipertensi. Hal 

ini didukung dengan data obyektif peneliti tentang berat badan dan status BMI. Para 

penderita hipertensi juga mengatakan bahwa mereka datang ke posyandu dan pernah 

mengikuti penyuluhan tentang hipertensi, akan tetapi menurut pengkajian yang 

dilakukan peneliti penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi belum dilaksanakan 

dengan baik. Terlihat dari kebiasaan makan, aktivitas yang kurang teratur dan 

kebiasaan merokok yang belum bisa ditinggalkan.  

Salah satu disiplin ilmu keperawatan, yaitu keperawatan komunitas 

mendefinisikan keperawatan komunitas sebagai suatu bidang perawatan yang 

merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan dengan dukungan peran 

serta masyarakat secara aktif serta mengutamakan pelayanan promotif dan preventif 

secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitative 

secara menyeluruh dan terpadu yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, 

serta masyarakat sebagai kesatuan utuh melalui proses keperawatan untuk 

meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mampu mandiri 

dalam upaya kesehatan. (Agung, 2010) 

Menurut Betty Neuman (1972), seorang tokoh keperawatan mendefinisikan 

manusia secara utuh merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan 

sistem terbuka. Neuman meyakini bahwa keperawatan memperhatikan manusia 

secara utuh. Tujuan dari keperawatan adalah membantu individu, keluarga dan 
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kelompok dalam mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. 

Tindakan perawatan diri terdiri dari pencegahan primer, sekunder dan tersier. 

Pencegahan primer berfokus pada peningkatan pertahanan tubuh melalui identifikasi 

faktor-faktor resiko yang potensial dan aktual akibat stresor tertentu. Pencegahan 

sekunder berfokus pada penguatan pertahanan dan sumber internal melalui 

penetapan prioritas dan rencana pengobatan pada gejala-gejala yang tampak, 

sedangkan pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali.(Potter & Perry, 

2005). 

Melalui kegiatan promosi kesehatan tentang penatalaksanaan non-

farmakologi tersebut diharapkan lansia dapat melakukan penatalaksanaan non-

farmakologi hipertensi dengan baik, tetapi pada kenyataannya menurut hasil survei 

dan observasi yang dilakukan masih terdapat lansia yang kurang dapat melakukan 

penatalaksanaan hipertensi secara non-farmakologi dengan baik. Meskipun mereka 

datang ke posyandu dan menerima promosi kesehatan dari petugas kesehatan. 

Pentingnya pendekatan Health Believe Model (HBM) untuk mengatasi atau 

meningkatkan promosi terhadap perilaku penatalaksanaan non-farmakologi 

hipertensi. Health Believe Model mempunyai peranan dalam mempengaruhi seseorang 

dalam mengubah perilakunya. Peranan Health Believe Model (HBM) dalam 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi untuk mengubah pengetahuan, sikap, 

dan perilaku indivu tersebut terhadap perilaku yg sedang dijalaninya, sehingga dengan 

pendekatan Health Believe Model (HBM) seorang lansia yang menderita hipertensi 

dapat melakukan penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi dengan baik. 

Pentingnya pendekatan Health Believe Model (HBM) agar dapat mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku dari seseorang. Model perilaku, “Health believe 

Model (HBM)” didasarkan atas 3 faktor esensial: 1) Kesiapan individu intuk merubah 
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perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil risiko 

kesehatan. 2) Adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya 

merubah perilaku, 3) Perilaku itu sendiri. Health Believe Model (HBM) sebagai salah 

satu model perilaku yang saling mempengaruhi dengan  model promosi kesehatan 

(Health promotion Model) dalam mencapai suatu perubahan.  

Health Promotion Model (HPM) atau Model Promosi Kesehatan adalah suatu 

cara untuk menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan 

interpersonalnya dalam berbagai dimensi. Fokus Health Promotion Model (HPM) pada 

pencegahan primer dan promosi kesehatan. Health Promotion Model (HPM)  

menggolongkan faktor-faktor penentu perilaku kesehatan menjadi 3 aspek, yaitu 1) 

aspek karakteristik/personal dan pengalaman individu, 2) aspek kognitif dan afek, 

dan 3) aspek situasional dan interpersonal.  Keluarga, kelompok teman, pemberi 

pelayanan kesehatan, media massa, dan pengetahuan adalah sumber interpersonal  

penting yang mempengaruhi, menambah atau mengurangi keinginan untuk 

berperilaku promosi kesehatan. Pengaruh media massa, pengaruh keluarga dan 

pengaruh teman (peer group) dinilai secara langsung memberi pengaruh terhadap 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi menimbulkan keinginan untuk memiliki 

gaya hidup lebih baik demi meningkatkan status kesehatan sebagai penderita 

hipertensi.  

Berdasarkan data yang diperoleh tentang kurangnya penatalaksanaan non-

farmakologi hipertensi  di wilayah Polowijen dan berbagai faktor interperpersonal 

yang mempengaruhi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang 

hubungan aspek interpersonal health promotion model dengan penetalaksanaan non-

farmakologi hipertensi pada lansia. Sebagai upaya promotif dan  pencegahan 

sekunder terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Polowijen  
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serta membantu individu, keluarga dan kelompok dalam mempertahankan tingkat 

kesehatan yang optimal secara mandiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

initerdiri dari lima subvariabel, sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan keluarga dengan penatalaksanaan non-

farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen Malang. 

2. Apakah ada hubungan teman dengan penatalaksanaan non-farmakologi 

hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen Malang. 

3. Apakah ada hubungan pelayanan kesehatan dengan penatalaksanaan 

non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen Malang.  

4. Apakah ada hubungan media massa dengan penatalaksanaan non-

farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen Malang. 

5. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan penatalaksanaan non-

farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara faktor interpersonal (keluarga, teman,  pelayanan kesehatan, media massa 

dan pengetahuan penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi) dengan  

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi pada lansia di Keluarahan 

Polowijen Wilayah kerja Pukesmas Pandanwangi. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Menegtahui skor aspek interpersonal health promotion model 

1.3.2.2 Mengetahui skor penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi 

1.3.2.3 Untuk mengetahui korelasi (r) dan signifikansi keluarga dengan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen 

Malang. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui korelasi (r) dan signifikansi  teman dengan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen 

Malang. 

1.3.2.5 Untuk mengetahui korelasi (r) dan signifikansi  pelayanan kesehatan dengan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen 

Malang.  

1.3.2.6 Untuk mengetahui korelasi (r) dan signifikansi  media massa dengan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen 

Malang. 

1.3.2.7 Untuk mengetahui korelasi (r) dan signifikansi  pengetahuan dengan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di Kelurahan Polowijen 

Malang. 

1.3.2.8 Mengidentifikasi aspek interpersonal health promotion model  lansia di Kelurahan 

Polowijen 

1.3.2.9 Mengidentifikasi penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi lansia di 

Kelurahan Polowijen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat teoritis 

1.4.1.1 Bagi penulis merupakan sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman sehingga menjadi bekal di kemudian hari yang kelak dapat 

diterapkan dalam praktek yang sesungguhnya sehingga tercapai keselarasan 

antar teori dan praktek di lapangan sekaligus sebagai media belajar untuk 

dapat memecahkan masalah secara ilmiah. 

1.4.1.2 Bagi civitas akademika sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan bagi pengembangunan bangsa dan negara dalam upaya 

peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia dan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi klinis 

a.   Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya upaya promotif dan preventif dalam penatalaksanaan 

hipertensi non-farmakologi. 

b.  Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penatalaksanaan  

hipertensi dengan baik dan terkendali. 

c.  Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keperawatan komunitas, dalam ini 

fokus terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. 

Penderita hipertensi merupakan bagian dari masyarakat, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap  penyelesaian 

masalah penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi yang ada. 

1.4.2.2 Manfaat bagi masyarakat 
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  Memberikan masukan dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi dengan baik, terkontrol dan 

sesuai anjuran petugas kesehatan.  

1.4.2.3 Manfaat bagi pemerintah  

Sebagai masukan bagi program penanggulangan perencanaan dan 

penatalaksanaan non-farmakologi hipertensi pada lansia. 

 

1.5 Batasan Istilah Penelitian 

1. Health promotion 

Suatu proses untuk memampukan lansia dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan (Notoadmodjo, 2010) 

2. Health believe model 

Merupakan salah satu teori  perubahan perilaku terhadap kesehatan.  

3. Penatalaksanaan hipertensi 

Upaya penanganan setiap pasien lansia usia  guna mencegah terjadinya 

morbiditas dan mortalitas penyerta dengan mencapai tekanan darah di 

bawah 140/90 mmHg (Brunner & Suddarth, 2007) 

4. Non-farmakologi 

Program penanganan pasien hipertensi tanpa menggunakan obat-obatan, 

lebih diutamakan pada penurunan berat badan, aktivitas teratur 

pembatasan alkohol, diit natrium, berhenti merokok, relaksasi, diit 

mikronutrien penyebab hipertensi (Lip etc, 2005). 
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5. Lansia 

Menurut WHO adalah mereka yang memiliki usia 45-59 tahun (midle age) 

,Lanjut usia (elderly) 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun dan usia 

sangat tua (very old) di atas 90 tahun (Suhartini, 2011). 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

1. Istina, Ervin Artha. 2006. (Jurnal Indonesia/skripsi UMM program 

pendidikan dokter). Menggunakan metode penelitian studi analitik dengan 

pendekatan cross sectional dengan judul “Hubungan Sikap dengan Tingkat 

Pengetahuan Penderita Hipertensi terhadap Penatalaksanaan Terapi Diit di 

desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”. Jumlah sampel 30 

orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui hubungan sikap 

dengan tingkat pengetahuan penderita hipertensi terhadap penatalaksanaan 

terapi diit di desa Pujon Kidul Kecamatan pujon Kabupaten Malang. Hasil 

penelitian menunjukan ada hubungan antara sikap dengan pengetahuan 

penderita hipertensi. 

2. Dewi, Rahayu. 2008. (Jurnal Indonesia/Skripsi UMS Program Studi 

Kesehatan Masyarakat). Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

judul “Efektivitas Promosi Kesehatan Dengan metode Peer Educator terhadap 

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang HIV/AIDS. Jumlah sampel 

30 orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas promosi 

kesehatan dengan metode peer educator terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

remaja tentang HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan promosi kesehatan 

dengan metode peer educator efektiv terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

remaja tentang HIV/AIDS. 
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3. Sigarlaki, Herke. 2006. (Jurnal Indonesia/Skripsi UKI, Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Fakultas Kedokteran). Menggunakan metode penelitian 

deskriptif cross sectional dengan judul “Karakteristik dan faktor Berhubungan 

Dengan Hipertensi Di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan faktor berhubungan 

dengan hipertensi di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren. Jumlah 

responden dalam penelitian ini sebanyak 102 responden. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terbanyak yang diderita masyarakat desa Bocor, Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah adalah hipertensi grade I (53,93%). Faktor yang 

berhubungan yaitu: umur (28,43 %), jenis kelamin (30,39%), tingkat 

penghasilan (51,95%), tingkat pendidikan (35,29%), pekerjaan (44,11%), dan 

jumlah anak (42,15%), serta faktor makanan (29,41%). Sehingga perlunya 

membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai hipertensi, agar 

hipertensi dapat dicegah sejak dini dan agar masyarakat dapat menjalankan 

pola hidup sehat dan mengurangi asupan garam dalam makanan sehari-hari.\ 

4. Sugiharto, Aris. 2007. (Jurnal Indonesia/Tesis UNDIP, Program Studi 

Magister Epidemologi).menggunakan metode penelitian observasional 

dengan pendekatan kasus kontrol. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 

310 responden. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi besar 

risiko faktor yang melekat atau tidak dapat diubah (faktor demografi dan 

riwayat keluarga) dan faktor risiko yang dapat diubah (pola hidup dan status 

kesehatan) sebagai faktor risiko hipertensi. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor 

yang terbukti sebagai faktor risiko hipertensi adalah umur, riwayat keluarga, 

konsumsi asin, sering konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, tidak biasa 

olah raga, olah raga tidak ideal, obesitas dan penggunaan pil KB 12 tahun 
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berturut-turut. Faktor-faktor yang tidak terbukti sebagai faktor risiko 

hipertensi adalah jenis kelamin perempuan, kebiasaan merokok, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman beralkohol dan stres kejiwaan. 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti tertera di atas, 

merupakan salah satu bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya. 

Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan diatas dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari variabel, metode, tujuan 

dan target sampel dari masing-masing penelitian. Ada pun beberapa 

kesamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan yang akan diteliti 

oleh peneliti tidak spesifik.  

 

 


