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ABSTRAK 

Latar Belakang: Hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit kronik dan 

cenderung terjadi pada saat usia seseorang semakin bertambah. Hipertensi dapat 

menyebabkan berbagai macam komplikasi. Pencegahan komplikasi hipertensi 

pada lansia salah satunya dengan melaksanakan self-management hipertensi. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program edukasi 

berbasis komunitas terhadap self-management lansia hipertensi. 

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan 

rancangan pre and post test control group design. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode cluster sampling dengan jumlah 60 sampel. Subjek dibagi 

menjadi kelompok kontrol yang menerima edukasi rutin dan kelompok perlakuan 

yang menerima edukasi rutin dan edukasi berbasis komunitas tentang self 

management hipertensi selama 4 minggu. Pengumpulan data dilakukan dua kali 

dengan menggunakan kuesioner self-management hipertensi. Teknik analisa data 

yang digunakan adalah analisid deskriptif dan analisis inferensial dengan 

menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai self-management hipertensi 

pada kelompok perlakuan secara signifikan lebih tinggi setelah menerima 

program edukasi berbasis komunitas dibandingkan total nilai sebelum perlakuan 

(p=0,000). Selain itu, total nilai self-management dari kelompok perlakuan secara 

signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol pada minggu keempat 

(p=0,000). Subvariabel self-management tentang diet, merokok, aktifitas fisik, 

manajemen stress, pengendalian berat badan, alkohol, monitoring tekanan darah 

dan pengobatan mengalami peningkatan setelah diberikan program edukasi 

berbasis komunitas. 

Diskusi dan Kesimpulan: Perawat komunitas dapat melakukan pemberdayaan 

masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan untuk berperan sebagai edukator 

dan membentuk sebuah kelompok penderita hipertensi di desa dalam rangka 

meningkatkan self-management hipertensi. 

Kata kunci : Hipertensi, Komunitas, Program Edukasi, Self-Management 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: Hypertension is a chronic desease which tend to happen when 

someone’s age is getting old. Hypertension can cause complication. One of the 

ways to prevent hypertension complication of the elderly is by using self-

management.  

Aim: This study is aimed to determine The influence of commuinity based 

education program toward self-management of the elderly with hypertension in 

Community Health Center 2 Kebumen 

Methods: The study method is quasi experiment with pre and post test control 

group design. The samples consist of 60 respondents taken by using cluster 

sampling technique. The subjects were divided into control group that given 

routine education and experiment group that given routine community based 

education about self-management for 4 weeks. The data were taken using 

questionaire about hypertension self-management. The data analyses techniques 

are descriptive and inferensial analyses techniques using unpaired t-test.  

Result: The results of the study show that the self-management total values of the 

experiement group were significantly bigger after given community based 

education program compared to the total values before given the treatment 

(p=0.000). The self management total values of the experiment group were 

significantly higher than control group in the 4
th

 week (p=0.000). The self-

management sub variables about diet, smoking, physical activities, stress 

management, body weight control, alcohol, blood pressure monitoring and 

medication were increased after given community based education.  

Discussion and Conclusion: Community nurses can conduct society 

empowerment by involving the health practitioner cadres to play role as the 

educators and create a group of people with hypertension in the village to 

increase hypertension self-management.   

Keywords: Community, Education Program, Hypertension, Self-Management 
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PENDAHULUAN 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas di seluruh dunia (Go, Mozaffaria, Roger, Benjamin, Berry, Borden, et 

al., 2012). Menurut data dari World Health Organization (WHO) tahun 2013 

penyakit jantung iskemik dan stroke termasuk dalam peringkat satu dan dua dari 

10 penyebab utama kematian di dunia yaitu menyebabkan 7 juta (11,2%) dan 6,2 

juta (10,6%) orang meninggal setiap tahunnya. Berdasarkan seluruh data yang 

telah dikumpulkan dari WHO, pada tahun 2015 diperkirakan kematian akibat 

penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat menjadi 20 juta jiwa, kemudian 

akan tetap meningkat sampai tahun 2030, diperkirakan 23,6 juta penduduk akan 

meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah (WHO, 2013). 

Pasien hipertensi yang melakukan modifikasi gaya hidup untuk 

mengontrol tekanan darahnya hanya sekitar 30% dari semua penderita hipertensi 

(Ragot, Sosner, Bouche, Guillemain & Herpin, 2005). Salah satu upaya untuk 

melakukan pencegahan komplikasi hipertensi perlu adanya peningkatan 

pencegahan tentang hipertensi. Individu dengan penyakit jantung disarankan 

untuk melaksanakan self-management sebagai salah satu managemen penyakit 

dalam kehidupan sehari – hari (Richard & Sea, 2011). 

Menurut McCulloch (2010), self-management pada penderita hipertensi 

terdiri dari monitoring tekanan darah, mengurangi rokok, diet, manajemen berat 

badan dan mengurangi konsumsi alkohol. Menurut Canadian Hypertension 

Education Program (2011), pelaksanaan pencegahan dan pengobatan pada 

hipertensi dengan aktif melakukan kegiatan fisik (olahraga), menurunkan atau 

mengendalikan berat badan, konsumsi alkohol, diet, mengurangi stres dan 

berhenti merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayes (2010) 

menyatakan bahwa manajemen hipertensi yang efektif salah satunya dengan 

menghentikan kebiasaan merokok, mempertahankan diet yang sehat dan aktivitas 

fisik yang sehat. Modifikasi perilaku sangat bermanfaat untuk mengurangi atau 

menunda dampak buruk dari strok. 

Pelaksanaan self-management pada penderita hipertensi diharapkan 

mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan pengobatan terkait penyakit 



hipertensi. Pelaksanaan self-management dapat dilakukan melalui program 

edukasi berbasis komunitas. Program edukasi berbasis komunitas merupakan 

program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

sehingga masyarakat mempunyai kekuatan untuk membangun dirinya sendiri 

melalui interaksi dengan lingkungan. (Bagong, 2005). 

Program edukasi berbasis komunitas tentang self-management pada 

kelompok pasien hipertensi dapat dilakukan oleh kader sebagai bagian dari 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Camphell (2014) yang menyatakan 

bahwa upaya intervensi harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat, yang 

mana dalam hal ini melibatkan kader untuk dapat mempengaruhi gaya hidup pada 

pasien hipertensi terutama pada kelompok rentan. Penelitian lain yang mendukung 

yaitu penelitian Fulton, Schelffler, Sparkes, Auh, Vujicic & Soucat (2011) 

menyatakan bahwa efektivitas peran kader  dapat menjadi alternatif kebijakan  

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Penelitian yang sudah pernah banyak dilakukan terkait self-management 

hanya melibatkan individu, keluarga dan petugas gereja, tidak ada yang 

melibatkan kader dalam pelaksanaan edukasi. Padahal kader kesehatan 

mempunyai peran penting dalam usaha untuk melakukan pencegahan komplikasi 

penderita hipertensi di masyarakat sehingga tidak hanya mengandalkan petugas 

kesehatan yang jumlahnya terbatas.   

Pemeliharaan kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi sudah banyak 

dilakukan dengan melalui berbagai macam cara. Beberapa penelitian tentang 

manajemen hipertensi sudah banyak dilakukan seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Xue, Yao, & Lewin, (2008) dengan membentuk sebuah kelompok 

suka rela dengan memberikan edukasi tentang hipertensi yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri. Prasetyo, Sitorus & Gayatri (2012) melakukan penelitian tentang 

self care management hipertensi di tatanan rumah sakit dan hanya menggunakan 

kuesioner dan tidak memberikan edukasi.  

Lee (2012) melakukan penelitian pada lansia hipertensi yang tinggal dipanti, 

melalui pembentukan kelompok dengan memberikan edukasi tentang manajemen 

diri hipertensi yang dilakukan oleh peneliti sendiri menggunakan media booklet 



dan telepon. Penelitian yang dilakukan oleh Bennet, et al., (2009) menggunakan 

metode edukasi dan demostrasi kepada individu dan keluarga yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri melalui kunjungan rumah. Penelitian Park, Kim & Kawak (2012) 

melakukan penelitian kepada lansia yang tinggal dipanti jompo berupa pendidikan 

kesehatan dan konseling secara individu menggunakan media booklet yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri. Campbell, E.S., (2012) melakukan penelitian 

tentang manajemen hipertensi dengan melibatkan perempuan petugas gereja yang 

sudah diberikan pelatihan manajemen hipertensi oleh peneliti untuk memberikan 

edukasi kepada individu melalui kunjungan rumah. Flynn, et al (2013) melakukan 

penelitian berbasis keluarga dengan sasaran individu dan keluarga menggunakan 

media booklet. Strategi yang dilaksanakan melalui kunjungan rumah dengan 

memberikan edukasi kepada individu dan keluarga yang dilakukan oleh peneliti 

sendiri.   

Berdasarkan kajian di atas, menjadi penting untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut terkait pengaruh program edukasi berbasis komunitas terhadap self-

management lansia hipertensi di Puskesmas Gombong 2. Hal ini didukung dengan 

belum adanya penelitian khusus tentang edukasi berbasis komunitas terhadap self-

management lansia hipertensi. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi 

eksperimental dengan menggunakan desain penelitian one group pretest-post test 

with control yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol yang dilakukan pre-test dan post test pada masing-masing 

kelompok. Penelitian dilakukan pada lansia penderita hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Gombong 2 Kabupaten Kebumen dengan waktu penelitian selama 4 

minggu dari tanggal 24 November sampai dengan  20 Desember 2014. Cara 

pengambilan sampel wilayah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik probability sampling dengan pendekatan cluster sampling sesuai dengan 

kriteria inklusi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan consecutive 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi sampai 

memenuhi jumlah sampel yang diinginkan. Penghitungan sampel pada penelitian 



ini berdasarkan proporsi pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kim, Han, Huh, Nguyen, Lee & Kim (2014) sehingga didapatkan jumlah sampel 

sebesar 25 responden atau sampel keseluruhan adalah 50 responden dan 

ditambahkan untuk mengantisipasi drop out, sehingga pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol ditambah menjadi 20% dari total responden, sehingga 

jumlah sampel secara keseluruhan menjadi 60 responden. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu program edukasi berbasis 

komunitas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah self-management 

hipertensi, dengan sub variabel yaitu diet, kebiasaan rokok, aktivitas fisik, 

manajemen stres, pengendalian berat badan, konsumsi alkohol, monitoring 

tekanan darah dan pengobatan hipertensi. 

Kuesioner terdiri dari kuesioner tentang data karakteristik responden 

(kuesioner A), kuesioner tentang self-management  hipertensi (kuesioner B). 

Kuesioner tentang self-management pada hipertensi dibuat berdasarkan sumber 

dari Canadian Recommendations for Management of Hypertension (2011) yang 

terdiri dari enam kriteria tentang self-management pada hipertensi dan dari Self-

Management Among Hypertension in Bangladesh yang dibuat oleh Akhter, 

Nilmanat & Cinnawong (2010). Kuesioner self-management hipertensi terdiri 

yaitu pengendalian berat badan, olahraga, diet, manajemen stres, menghentikan 

perilaku merokok, menghentikan perilaku konsumsi alkohol, monitoring tekanan 

darah dan pengobatan hipertensi. 

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dengan menggunakan content 

validity yaitu dengan meminta pendapat ahli sebagai pakar penelitian terkait 

dengan instrument penelitian yaitu tiga pakar Keperawatan Medikal Bedah dan 

Keperawatan Komunitas Universitas Padjadjaran. Setelah dilakukan content 

validity oleh tiga pakar, instrumen dinyatakan telah mencakup isi dan konsep 

penelitian. Selain menggunakan content validity, instrument penelitian kemudian 

dilakukan uji contruct validity dengan menggunakan rumus Pearson Product 

Moment kepada 20 responden.  

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji parametrik (uji t 

berpasangan) yang digunakan untuk melihat beda mean dari dua hasil ukur pada 



kelompok yang sama (beda mean pre test dan post test). Perbedaan mean nilai pre 

test dan post test perilaku self-management pada kelompok intervensi edukasi 

berbasis komunitas dan edukasi secara rutin sebelum dan setelah diberikan 

intervensi, dengan menggunakan uji parametrik (uji t tidak berpasangan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan tabulasi data terhadap 60 responden, maka dapat 

disajikan distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia, agama, 

jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan yang berhubungan dengan penyakit 

hipertensi. 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi dan Analisa Uji Homogenitas Karakteristik Sosial 

Demografi Responden pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol 

(N=60) 
Karakteristik Kelompok Intervensi 

(n=30) 

Kelompok Kontrol 

(n=30) 

p 

 f % f %  

Usia (dalam tahun) 

 

Mean (SD) 64,5 (7,86) 

(Min-Maks 55-87) 

 Mean (SD) 63,8 (6,22) 

(Min-Maks 55-75) 

  

0,731
1 

Agama 

Islam 

Jenis Kelamin 

Laki-laki                   

Perempuan 

 

30 

 

10 

20 

 

100 

 

33,3 

66,7 

 

30 

 

8 

22 

 

100 

 

26,7 

73,3 

 

- 

 

0,573
2 

 

Pendidikan 

       Tidak Sekolah 

SD 

SLTP 

SLTA 

Perguruan 

Tinggi 

 

1 

20 

5 

2 

2 

 

3,3 

66,7 

16,7 

6,7 

6,7 

 

4 

16 

5 

4 

1 

 

13,3 

53,3 

16,7 

13,3 

3,3 

 

0,599
3 

 

Pekerjaan 

PNS 

Pegawai swasta 

Wiraswasta 

Buruh 

Petani 

IRT 

Tidak Bekerja 

 

2 

1 

2 

5 

4 

15 

1 

 

6,7 

3,3 

6,7 

16,7 

13,3 

50 

3,3 

 

0 

2 

1 

9 

3 

15 

0 

 

0 

6,7 

3,3 

30 

10 

50 

0 

 

0,359
3 

1
= Independent t test, 

2
=Chi Square, 

3
= Kolmogorov Smirnov 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui rata-rata usia responden pada 

kelompok intervensi berada pada rentang usia 64,5 tahun dan kelompok kontrol 

63,8 tahun. Seluruh responden beragama Islam baik pada kelompok kontrol 

maupun intervensi sebesar 100%. Jenis kelamin lebih banyak adalah perempuan 



dibandingkan laki-laki pada kelompok intervensi yaitu 66,7%  dan kelompok 

kontrol 73,3%. Tingkat pendidikan paling banyak SD pada kelompok intervensi 

yaitu 66,7% dan kelompok kontrol 53,3%. Pekerjaan paling banyak sebagai ibu 

rumah tangga pada kelompok intervensi 50% dan kelompok kontrol 50%. 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai p > 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa keempat variabel tersebut pada kelompok intervensi maupun kontrol 

adalah homogen. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Analisa Uji Homogenitas Karakteristik Responden 

Berhubungan dengan Penyakit Hipertensi pada kelompok Intervensi dan 

Kelompok Kontrol (N=60) 
Karakteristik Kelompok Intervensi 

(n=30) 

Kelompok Kontrol 

(n=30) 

p 

 f % f %  

Body Mass Indeks (BMI) 

Underweight (<18,5) 

Normal (18,5-24,99) 

Overweight (> 25) 

Obesity (> 30) 

 
1 

13 

15 

1 

 
3,3 

43,3 

50 

3,3 

 
7 

17 

6 

 
23,3 

56,7 

20 

 
0,264

1 

Lama Menderita Hipertensi     
 

< 6 tahun 

>6 tahun 

18 

12 

60 

40 

26 

4 

86,7 

13,3 

0,039
3 

Riwayat Merokok 

Ya 

Tidak 

Pernah 

 

4 

19 

7 

 

13,3 

63,3 

23,3 

 

3 

22 

5 

 

10 

73,3 

16,7 

 

0,323
1 

Riwayat Minum Alkohol 

Tidak 

       Pernah 

 

30 

0 

 

100 

0 

 

29 

1 

 

96,7 

3,3 

 

1,000
3 

Kontrol Rutin     
 

Ya 

Tidak 

9 

21 

30 

70 

17 

13 

56,7 

43,3 

0,037
2 

Pendidikan Hipertensi 

Tidak 

 

30 

 

100 

 

30 

 

100 

 

- 

Keluhan Gejala Hipertensi 

Ya 

Tidak 

 

29 

1 

 

96,7 

3,3 

 

26 

4 

 

86,7 

13,3 

 

0,353
3 

Penyakit Lain 

Tidak Ada 

Asam Urat 

Rematik 

Asma 

Gastritis 

 

16 

3 

10 

0 

1 

 

53,3 

10 

33,3 

0 

3,3 

 

22 

4 

2 

1 

1 

 

73,3 

13,3 

6,7 

3,3 

3,3 

 

0,144
1 

1
=Kolmogorov-Smirnov, 

2
=Chi Square, 

3
=Fisher’s Exact Test 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui BMI pada kelompok intervensi paling 

banyak pada rentang Overweight (> 25) yaitu 50% dan pada kelompok kontrol 



paling banyak pada rentang normal (18,5-24,99) yaitu sebesar 56,6%. Riwayat 

merokok pada responden paling banyak adalah tidak pernah merokok pada 

kelompok intervensi yaitu sebesar 63,3% dan pada kelompok kontrol sebanyak 

73,3%. Lama menderita hipertensi baik pada kelompok intervensi maupun 

kelompok kontrol < 6 tahun, yaitu 60% pada kelompok intervensi dan 86,7% pada 

kelompok kontrol. Riwayat minum alkohol pada responden yang termasuk 

kelompok intervensi semua tidak mempunyai riwayat minum alkohol yaitu 

sebesar 100% dan pada kelompok kontrol terbanyak responden tidak pernah 

minum alkohol yaitu sebanyak 96,7%.  

Responden pada kelompok intervensi paling banyak tidak  melakukan 

kontrol rutin yaitu sebesar 70% dan pada kelompok kontrol responden paling 

banyak melakukan kontrol secara rutin yaitu sebesar 56,7%. Responden pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol tidak pernah mendapatkan pendidikan 

tentang hipertensi dengan menggunakan modul yaitu masing-masing sebesar 

100%. Responden lebih banyak yang mengeluh gejala hipertensi pada kelompok 

intervensi sebesar 96,7% dan pada kelompok kontrol sebesar 86,7%. Penyakit lain 

selain hipertensi pada responden paling banyak tidak ada penyakit lain yang 

diderita selain hipertensi pada kelomok intervensi sebesar 53,3% dan pada 

kelompok kontrol sebesar 73,3%.  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui variabel BMI, riwayat merokok, 

riwayat minum alkohol, keluhan hipertensi dan adanya penyakit lain 

menunjukkan nilai p > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel 

tersebut homogen pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Variabel lama 

menderita hipertensi dan kontrol rutin mempunyai nilai p < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak homogen baik pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol. 

Data deskriptif varibel self-management pada lansia hipertensi dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 

 

 



Tabel 4.3 Nilai Pretest, Postest, Mean, dan Standar Deviasi Self-Management Hipertensi 

pada Kelompok Intervensi 

Variabel 
Kemungkinan 

Skor 
Nilai Min-Maks Mean SD 

Self-management  Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Diet 5-30 15-22 16-27 17,55 21 1,73 3,13 

Merokok 5-25 5-14 9-14 10,03 10,70 2,17 1,42 

Aktifitas Fisik 5-25 6-21 13-20 12,07 15,57 3,12 1,5 

Manajemen Stres 5-30 16-24 18-23 19,70 20,47 2,36 1,33 

Pengendalian 

Berat Badan 
5-25 9-19 13-20 13,97 16,07 2,66 1,41 

Alkohol 5-15 3-13 9-12 9,40 9,93 2,51 1,08 

Monitoring TD 5-15 3-12 7-11 6,90 8,70 2,22 1,02 

Pengobatan 

Hipertensi 
5-30 7-17 10-17 11,63 13,50 2,88 1,79 

Total Pre dan Postest 5-190 86-120 106-130 101,17 115,93 10,06 5,73 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai pre test dan post test pada 

subvariabel diet, merokok, aktifitas fisik, manajemen stres, pengendalian berat 

badan, alkohol, monitoring tekanan darah dan pengobatan mengalami 

peningkatan.  

Tabel 4.4  Nilai Pretest, Postest, Mean, dan Standar Deviasi Self-Management Hipertensi 

pada Kelompok Kontrol 

Variabel 
Kemungkinan 

Skor 
Nilai Min-Maks Mean SD 

Self-management  Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Diet 5-30 10-22 10-22 17,17 17,17 2,95 2,95 

Merokok 5-25 5-18 5-18 9,73 9,83 3,33 3,12 

Aktifitas Fisik 5-25 9-20 9-20 12,23 12,60 2,71 2,53 

Manajemen Stres 5-30 14-23 15-23 18,80 19,07 2,45 2,23 

Pengendalian 

Berat Badan 
5-25 10-21 10-21 14,47 14,73 2,51 2,43 

Alkohol 5-15 3-15 3-15 9,90 10,03 3,54 3,12 

Monitoring TD 5-15 4-12 5-12 8,73 8,73 2,75 2,49 

Pengobatan 

Hipertensi 
5-30 7-19 8-18 13,37 13,37 2,61 2,35 

Total Pre dan Postest 5-190 84-122 84-119 104,4 105,53 10,50 10,03 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pada kelompok kontrol nilai pre 

test dan post test subvariabel diet, monitoring tekanan darah dan pengobatan 

hipertensi tidak mengalami perubahan. Pada subvariabel merokok, aktifitas fisik, 

manajemen stres, pengendalian berat badan, dan alkohol, mengalami peningkatan.  

Perbedaan rata-rata self-management  hipertensi sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok kontrol dan intervensi adalah sebagai berikut: 



Tabel 4.5 Perbedaan Rata-rata Nilai Pretest dan Postest Self-Management hipertensi 

                Pada Pasien Hipertensi pada Kelompok Kontrol dan Intervensi (n=60) 

Variabel Sebelum  Sesudah  Uji  p 

Self-Management Mean Standar 

Deviation 

Mean Standar 

Deviation 
 

Kelompok Kontrol 104,40 10,50 105,53 10,03 -4,196
1 

0,000
 

Kelompok 

Intervensi 
101,17 10,06 115,93 5,73 -11,316

1 
0,000

 

df = 29, 1= uji t berpasangan 

Berdasarkan  tabel 4.5 diketahui bahwa uji statistik dengan uji t berpasangan 

pada kelompok kontrol diperoleh nilai (p-value) sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa self-management lansia hipertensi pada 

kelompok kontrol mempunyai hubungan yang bermakna, meskipun hanya 

mengalami sedikit peningkatan skor. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji t 

berpasangan pada kelompok intervensi diperoleh nilai p-value (0,000) < 0,05. Hal 

ini menunjukan bahwa self-management lansia hipertensi mempunyai hubungan 

yang bermakna, yang berarti bahwa perilaku self-management mengalami 

perubahan yang lebih baik setelah diberikan program edukasi berbasis komunitas. 

Perbedaan rata-rata nilai self-management Hipertensi  sebelum dan sesudah 

program edukasi berbasis komunitas pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6  Perbedaan Rerata Nilai Pretest dan Postest Self-Management Hipertensi      

antara Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol (n=60) 

Variabel 

Perawatan Diri 

Kelompok Intervensi 

(n=30) 

Kelompok Kontrol 

(n=30) 

Uji  p 

 Mean Standar 

Deviation 

Mean Standar 

Deviation 
 

Sebelum 101,17 10,06 104,40 10,50 1,218
1 

0,228 
 

Sesudah 115,93 5,73 105,53 10,03 -4,930
 

0,000
 

df = 58, 1= uji t tidak berpasangan 

Berdasarkan tabel 4.6  diperoleh hasil pengujian hipotesis  p-value sebesar 

0,228. Hal ini menunjukan bahwa self-management antara kelompok intervensi 

dengan kelompok kontrol tidak ada perbedaan secara bermakna sebelum 

diberikan perlakuan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh p-value 

sebesar 0,000 yang menunjukan bahwa self-management hipertensi setelah 

diberikan program edukasi berbasis komunitas berbeda secara signifikan. Dengan 



demikian dapat disimpulkan bahwa program edukasi berbasis komunitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap self-management pada lansia hipertensi. 

Berdasarkan hasil penelitian, program yang sudah rutin dilakukan dapat 

meningkatkan perilaku self-management hipertensi pada lansia, namun 

peningkatan perilaku self-management hipertensi lebih tinggi pada program 

edukasi berbasis komunitas yang melibatkan kader. Hal ini dapat disebabkan 

karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program edukasi berbasis 

komunitas terhadap perubahan perilaku self-management hipertensi yaitu teori 

self-management yang digunakan, metode yang digunakan, media pelaksanaan 

program edukasi dan motivasi dari penderita hipertensi. 

Teori self-management yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori 

CDSMP. Tujuan dari pelaksanaan CDSMP yaitu untuk meningkatkan koping 

terutama pada penderita penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi dan 

DM. Pada pelaksanaan program yang berlandaskan teori ini lebih menekankan 

pada pemberian pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pemantauan penyakit, keterampilan dalam mempertahankan kehidupan yang sehat 

dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan emosional (Bandura, 2004). Hal 

ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Leung, Ho, Foong, Ho,Lee & Mak 

(2005) tentang program pendidikan kesehatan pada kelompok penderita hipertensi 

yang dilakukan oleh perawat komunitas didapatkan hasil bahwa responden 

mengatakan mereka lebih membutuhkan pendidikan kesehatan daripada dukungan 

dari anggota kelompok. 

Metode pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode Self Help 

Group, yaitu responden dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang akan 

menerima pendidikan kesehatan tentang self-management hipertensi oleh kader. 

Menurut Townsend (2003), metode ini mempunyai kelebihan yaitu mampu 

mengurangi masalah psikologis terutama pada penderita penyakit kronis. Hal ini 

dapat terjadi karena pada metode ini anggota kelompok dapat saling berbagi 

pengalaman tentang kesulitan dan cara mengatasi permasalahan terkait penyakit 

yang diderita. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sokolovsky, 

Sosic & Pavlekovic (2005) yang dilakukan kepada kelompok hipertensi lansia di 



Yugoslavia didapatkan hasil bahwa dengan melakukan pendidikan kesehatan pada 

kelompok lansia penderita hipertensi didapatkan hasil bahwa penederita hipertensi 

mampu mengontrol tekanan darahnya dan sedikit mengurangi angka kematian. 

Program edukasi dapat berhasil apabila didukung oleh media yang baik. 

Media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Media yang biasa digunakan 

adalah poster, leaflet, brosur, stiker, dan lembar balik (Mubarak, 2012). Pada 

penelitian ini media yang digunakan adalah berupa modul yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan self-management hipertensi. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian Flynn, et al., (2013) yang melakukan penelitian tentang efek dari 

internvensi manajemen diri pasien hipertensi. Pada penelitian ini kelompok 

intervensi mendapatkan pendidikan kesehatan tentang self-management selama 90 

menit dengan menggunakan booklet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program pendidikan kesehatan menggunakan media booklet dapat 

meningkatkan perilaku self-management. 

Keberhasilan suatu program edukasi pada penelitian ini juga dipengaruhi 

oleh motivasi dari diri sendiri. Menurut The Royal Australian College of General 

Practioners (2010) perilaku self-management hipertensi salah satunya 

dipengaruhi oleh motivasi, dimana motivasi seseorgang akan dipengaruhi dan 

meningkat seiring dengan perubahan yang dialami oleh pasien. Hal ini diperkuat 

oleh hasil penelitian Akinsola (2001) yang menyatakan bahwa sesorang yang 

melakukan self-management dengan baik dipengaruhi oleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang positif, keyakinan dan optimis untuk meningkatkan 

kesehatan yang buruk. 

Hal ini didukung oleh The Royal Australian College of General 

Practioners (2010) yang menyatakan bahwa intervensi manajemen diri pada 

orang yang menderita penyakit kronis meliputi kegiatan yang berfokus pada 

kebutuhan pasien, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, manajemen 

emosional, meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola kondisi penyakit 

dan menganjurkan pasien untuk aktif dalam pelayanan kesehatan. Beberapa 

pilihan intervensi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan self-management  



yaitu dengan memberikan edukasi dan informasi dengan menggunakan buku 

pegangan untuk pasien, melakukan wawancara dan memberikan motivasi yang 

dilakukan oleh penyedia pelayanan kesehatan, dukungan dan motivasi dari teman 

sebaya, dan pelaksanaan program self-management yang dipimpin oleh orang 

awam yang dapat memberikan inspirasi, dukungan dan role model bagi pasien. 

Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Iso, 

Shimamoto, Yokota, Sankai, Jacobs & Komachi (2010) yang melibatkan pasien 

hipertensi berusia 35-69 tahun, dengan jumlah sampel pada kelompok intervensi 

sejumlah 56 responden dan kelompok kontrol sebanyak 55 responden. Kelompok 

intervensi mendapatkan pendidikan kesehatan selama 6 bulan dengan materi yang 

meliputi tentang pengurangan asupan sodium, susu, gula, kegiatan olahraga 

seperti jalan cepat, dan pengurangan konsumsi alkohol. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa program community based education pada pasien hipertensi 

efektif untuk menurunkan tekanan darah dengan cara non farmakologis.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan rata-rata nilai pre test dan post test self-management 

hipertensi pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya edukasi 

2. Terdapat perbedaan rata-rata nilai pre test self-management hipertensi 

sebelum dilaksanakan program edukasi pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. 

3. Terdapat perbedaan rata-rata nilai post test self-management hipertensi 

sesudah dilaksanakan program edukasi pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh program edukasi 

berbasis komunitas terhadap self-management hipertensi 

Saran teoritis dari penelitian ini adalah dilakukan penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan self-management hipertensi berdasarkan konsep teori 

Chronic Disease Self-management Program (CDSMP), terutama dalam 

pemberdayaan masyarakat.  



Adapun saran praktisnya, yang pertama bahwa program edukasi berbasis 

komunitas dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam program 

pencegahan dan pengelolaan self-management hipertensi. Program edukasi 

berbasis komunitas dapat digunakan dalam praktik keperawatan di Puskesmas 

terutama pada tatanan komunitas sebagai salah satu intervensi self-management 

pada hipertensi dengan melibatkan kader kesehatan dan membentuk suatu 

kelompok penderita hipertensi di setiap desa. 

Saran praktis yang kedua dari hasil penelitian ini bahwa program edukasi 

berbasis komunitas dapat digunakan sebagai model intervensi dalam pengelolaan 

pasien hipertensi bagi mahasiswa keperawatan dan bagi responden program 

edukasi berbasis komunitas dapat meningkatkan self-management lansia 

hipertensi yang dapat dilakukan oleh pasien dan keluarga secara mandiri. Perawat 

komunitas hendaknya dapat memberikan motivasi dan kesadaran kepada lansia 

hipertensi untuk melakukan perilaku self-management hipertensi untuk mencegah 

terjadinya komplikasi dan menyarankan lansia untuk mengikuti kegiatan 

posbindu. 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Bagong, S., (2005). Pendidikan Berbasis Komunitas: Prasyarat yang dibutuhkan 

Edukasi. Volume 1. No. 1. Jakarta: Prenada Media Group. 

Bandura, A., (2004). Self Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of 

Human Behavior. Volume 4. pp 71-81. New York: Academic Press. 

Bennet, H., Laird, K., Margolius, D., Ngo, V., Thom, D. H., & Bodenheimer, T. 

(2009). The Effectiveness of Health Coaching, Home Blood Pressure 

Monitoring, and Home-Titration in Controlling Hypertension Among Low-

Income Patients: Protocol for A Randomized Controlled Trial. BMC Public 

Health 2009, 9:456 doi:10.1186/1471-2458-9-456. 

Camphell, E. S. (2014). Empowerment as A Management Strategy in 

Hypertensive African American Women. European Journal of Research in 

Social Sciences. Volume 2. No. 1. 

Flynn, S. J., Ameling, J. M., HillBriggs, F., Wolff, J. L., Bone, L. R., Levine, D. 

M., et al. (2013). Facilitators and Barriers to Hypertension Self-Management 

in Urban African American: Perspectives of Patients and Family Members. 

Dove Press Limited Country of Publication: New Zealand. Agustus 2013. 

Volume 7. Pp 741-749. 

Fulton, B.D., Schelffler, R. M., Sparkes, S. P., Auh, E. Y., Vujicic, M., & Soucat, 

A. (2011). Health Workforce Skill Mix and Task Shifting in Low Income 



Countries: A Review of Recent Evidence. Hum Resour Health. Jan 11; 9(1): 

1. DOI: 10.1186/1478-4491-9-1. 

Go, A.S., Mozaffarian, D., Roger, V.L., Benjamin, E.J., Berry, J.D., Borden, W.B. 

et al. (2013). Hearth disease and stroke statistics-2013 update: a report 

from the American Heart Association. Circulation. Vol.127. no. 1. pp. e6-

e245. 

Hayes, M. K. (2010). Influence of Age and Health Behaviors on Stroke Risk: 

Lesson from Longitudinal Studies. National Institutes of Health. October 

2010. 58 (Suppl 2): S325-S328. 

Lee, J.K. (2013). Evaluation of a Medication Self Management Education 

Program for Elderly with Hypertension Living in the Community. J. Korean 

Acad Nurs. 43 (2): 267-275. 

Leung, C. M., Ho, G. K., Foong, M., Ho, C. F., Lee, P. K., & Mak, L.S. (2005). 

Small-group Hypertension Health Education Programme: A Process and 

Outcome Evaluation. Journal of Advanced Nursing [J Adv Nurs]. 

December; Volume 52 (6)., pp. 631-639. 

Mubarak, W. (2012). Promosi Kesehatan untuk Kebidanan. Jakarta: Salemba 

Medika. 

Park, Y. H., Kim, J., & Kawak, J. S. (2012). Patient-Tailored Self-Management 

Intervention for Older Adults with Hypertension in A Nursing Home. 

Journal Of Clinical Nursing [J Clin Nurs] 2013 Mar; Vol. 22 (5-6), pp. 710-

22 

Prasetyo, A. S., Sitorus, R., & Gayatri, D. (2012). Analisis Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Self Care Management pada Asuhan Keperawatan 

Pasien Hipertensi di RSUD Kudus. Tesis: Universitas Indonesia. 

Ragot S., Sosner P., Bouche G., Guillemain J., & Herpin D. (2005). Appraisal of 

the Knowledge of Hypertensive Patients and Assessment of the Role of the 

Pharmacists in the Management of Hypertension: Results of a Regional 

Survey. Journal of Human Hypertension,19, 577- 584. 

Richard, A. A., & She, K., (2011). Delineation of Self-Care and Associated 

Concepts. J Nurs Scholarsh. 43(3). 255-264. 

Sokolovsky., J., Sosic, Z., & Pavlekovic, G., (2005). Self-help Hypertensive 

Groups and The Elderly in Yugoslavia. Journal of Cross-Cultural 

Gerontology. Vol 6 (3). Pp. 319-330. 

The Royal Australian College of General Practitioners. (2010). Chronic Condition 

Self Management Guidelines. Summary for Nurses and Allied Health 

Professionals. Commonwealth Departement of Health and Aging. 

Townsend, M. C. (2005). Psychiatric Mental Health Nursing. Third Edition. 

Philadelpia: F. A. Davis Company. 
WHO. (2013). High Blood Pressure Country Experiences and Effective Interventions 

Utilized Across The European Region. World Health Organozation European. 

Xue, F., Yao, W., & Lewin, R.J., (2008). A Randomised Trial of A 5 Week, Manual 

Based, Self-Management Programme for Hypertension Delivered In A Cardiac 

Patient Club in Shanghai. BMC Cardiovascular Disorders. 8:10. 

DOI:10.1186/1471-2261-8-10. 

 


