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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di 

dunia, karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit 

kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal yang 

mana penyakit jantung iskemik dan stroke menjadi dua penyebab kematian utama di 

dunia (WHO, 2018). Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka insidensi 

terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) banyak terjadi. Hal ini terkait dengan 

menurunnya fungsi fisilogis akibat proses degeneratif (penuaan). Penyakit hipertensi 

masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, lanjut usia 

mengalami penurunan daya tahan tubuh  yang dapat berakhir dengan kematian. 

Permasalahan kesehatan, khususnya  hipertensi membutuhkan keluarga dalam proses 

perawatannya (Suwandi,  2016).  

Hipertensi dikategorikan sebagai penyakit The Silent Disease. Hipertensi yang 

terjadi dalam jangka lama dan terus menerus dapat memicu  stroke, serangan jantung, 

gagal jantung dan merupakan penyebab gagal ginjal  kronik. Badan Kesehatan Dunia 

memperkirakan di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% orang di seluruh dunia 

mengidap hipertensi, angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% di tahun 

2025. Dari 972 juta pengidap hipertensi, 333 juta berada di negara maju dan 639 sisanya 

berada di negara berkembang termasuk Indonesia (Yonata, 2016). Penyakit terbanyak 

pada usia lanjut berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 adalah hipertensi. 

Berdasarkan prevalensi penderita hipertensi 45,9% pada usia55-64 tahun,57,6% pada 

usia 65 tahun,74% dan 63,8% pada usia >75 tahun (Infodatin Kemenkes RI,  2016). 

Negara-negara Asia termasuk Indonesia telah menjadi negara berstruktur 

kependudukan tua dimulai pada tahun 1990 dan 2000. Pada tahun 2008, 2009, dan 2012 

bahkan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai lebih dari 7% dari 

keseluruhan penduduk (Kemenkes 2013). Analisis Kearney dkk (2012), memperlihatkan 

angka peningkatan hipertensi sangat tinggi, pada tahun 2010 lebih dari 25% populasi 
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dunia merupakan hipertensi atau sekitar 1 miliar orang, dan dua pertiga penderita 

hipertensi ada di negara berkembang. Bila tidak dilakukan pengontrolan pada tahun 2025 

jumlah penderita hipertensi diprediksi akan meningkat menjadi 29% atau sekitar 1,6 

miliar di seluruh dunia (Tedjakusuma, 2012 dalam Tumenggung, 2013).Fenomena 

kejadian hipertensi yang  semakin meningkat berhubungan dengan kurangnya kepatuhan 

penderita  hipertensi salah satunya dalam diet hipertensinya. 

Menurut Sudoyo (2014) untuk mencegah terjadinya komplikasi pada lansia yang 

menderita hipertensi dapat dilakukan melalui beberapa aspek, contohnya adalah 

perubahan serta modifikasi gaya hidup. Perubahan gaya hidup sangat erat kaitannya 

dengan pengetahuan masing-masing individu. Tidak hanya penderita, tingkat 

pengetahuan dari keluarga dalam pencegahan hipertensi dan kelanjutan komplikasinya 

dengan tujuan mempertahankan hingga menurunkan tekanan darah penderita kemudian 

dianggap sangat perlu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemulihan tingkat 

tekanan darah penderita hipertensi juga dapat dilakukan oleh keluarga penderita yang 

telah diberi arahan oleh petugas kesehatan dalam menjalankan kepatuhan pengobatan. 

Menurut Pranoto dalam Devita (2014) menyatakan bahwa Patuh  adalah suka 

dalam menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan  kepatuhan adalah perilaku sesuai 

aturan.  Perubahan gaya hidup  masyarakat secara global membuat konsumsi sayuran 

segar dan serat  berkurang, kemudian konsumsi garam, lemak, gula yang semakin  terus 

meningkat (Runtukahu, 2015). Sedangkan menurut (Devita, 2014) kepatuhan memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien termasuk  kepatuhan dalam 

melaksanakan program diet yaitu pemahaman tentang  instruksi, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan, kesakitan dalam pengobatan,  keyakinan, sikap dan kepribadian pasien, 

serta dukungan keluarga. Dari ke-5  faktor tersebut, dukungan keluarga merupakan salah 

satu faktor yang tidak  dapat diabaikan begitu saja, karena dukungan keluarga merupakan 

salah satu dari faktor yang memiliki kontribusi yang cukup berarti dan sebagai faktor  

penguat yang mempengaruhi kepatuhan pasien (Devita 2014).  

Dukungan dari keluarga sangat diperlukan untuk menambah rasa  percaya diri 

dan motivasi untuk menghadapi masalah dan meningkatkan  kepatuhan diet hipertensi. 

Peran keluarga harus dilibatkan dalam  pemenuhan  kebutuhan, mengetahui kapan 
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keluarga harus mencari  pertolongan serta mendukung dalam kepatuhan untuk 

mengurangi resiko  kekambuhan dan komplikasi .  

 Sejauh ini banyak penderita penyakit hipertensi yang tidak patuh melaksanakan 

diit yang diberikan dari pihak RS karena kurangnya dukungan dari keluarga tentang diet 

hipertensi (Rosyid & Effendi, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan, Tumenggung 

(2013) mengemukakan bahwa beberapa pasien hipertensi tidak sepenuhnya mematuhi 

diet dengan alasan tidak tahu tentang diet hipertensi dan juga kurang mendapatkan 

perhatian dari keluarga berupa perhatian emosional dan informasi dalam mendampingi 

pasien di saat menghadapi masalah, mendengarkan keluhan pasien tentang 

perkembangan penyakitnya, menyiapkan makanan sesuai program diet, mengingatkan 

makanan yang bisa memperburuk penyakitnya. Sehingga hasil dalam penelitian tersebut 

terdapat adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan dengan kepatuhan pasien 

dalam melaksanakan program diet. Keluarga dapat membantu dalam perawatan  

hipertensi dengan mengatur pola makan yang sehat, mengajak berolah raga,  menemani 

dan meningkatkan pemeriksaan secara rutin dalam pemeriksaan  tekanan darah 

(Susriyanti, 2014).  

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Rt 002/Rw 009 wilayah Prima 

Harapan Regensi dikarenakan diwilayah ini letaknya strategis dan merupakan wilayah 

tempat tinggal peneliti. Pada studi pendahuluan dilakukan terhadap 10 responden dengan 

cara wawancara didapatkan data 6 responden tidak patuh dengan diet hipertensi 

sedangkan 4 responden patuh terhadap diet hipertensi. 6 responden yang tidak patuh 

tinggal dengan pasangannya dan masih suka makanan yang asin, makan jeroan, jarang 

makan buah dan sayur dan masih suka minum kopi yang berlebihan sedangkan 4 

responden yang patuh tinggal dengan pasangan dan anak anaknya tidak mengkonsumsi 

makanan yang tinggi garam, sering makan buah dan sayur, tidak mengkonsumsi kopi dan 

tidak suka jajan diluar. Upaya yang telah dilakukan puskesmas sebagai pelayanan 

kesehatan yaitu memberikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi, melakukan PHBS 

edukasi pencegahan hipertensi dengan senam hipertensi dan lain lain melalui Posbindu 

namun karena Covid - 19 kegiatan tidak berjalan. 
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Dari uraian tersebut diatas peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diit Hipertensi pada Lansia di 

Rw 009 Prima Harapan Regensi Harapan Baru Bekasi”   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh masalah-masalah sebagai berikut :  

1. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di dunia, 

karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit 

kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal 

yang mana penyakit jantung iskemik dan stroke menjadi dua penyebab kematian 

utama di dunia (WHO, 2018).  

2. Analisis Kearney dkk (2012), memperlihatkan angka peningkatan hipertensi sangat 

tinggi, pada tahun 2010 lebih dari 25% populasi dunia merupakan hipertensi atau 

sekitar 1 miliar orang, dan dua pertiga penderita hipertensi ada di negara 

berkembang. Bila tidak dilakukan pengontrolan pada tahun 2025 jumlah penderita 

hipertensi diprediksi akan meningkat menjadi 29% atau sekitar 1,6 miliar di seluruh 

dunia. Fenomena kejadian hipertensi yang  semakin meningkat berhubungan dengan 

kurangnya kepatuhan penderita  hipertensi salah satunya dalam diet hipertensinya. 

3. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rt 002 wilayah Prima Harapan 

Regensi masih ada beberapa lansia yang tidak patuh akan diit hipertensi. Hasil studi 

pendahuluan terhadap 7 responden dengan cara wawancara didapatkan data 3 

responden tidak patuh dengan diet hipertensi sedangkan 4 responden patuh terhadap 

diet hipertensi. 3 responden yang tidak patuh tinggal dengan pasangannya masih 

suka makanan yang asin dan masih suka jajan diluar sedangkan 4 responden yang 

patuh tinggal dengan pasangan dan anak anaknya tidak mengkonsumsi makanan 

yang asin dan tidak suka jajan diluar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya :  

1. Bagaimana gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan, jenis 

kelamin, penghasilan dan tekanan darah responden ? 

2. Bagaimana gambaran dukungan keluarga pada lansia hipertensi di Rw 009 Prima 

Harapan Regensi ? 
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3. Bagaimana gambaran kepatuhan diit hipertensi pada lansia hipertensi di Rw 009 

Prima Harapan Regensi ? 

4. Adakah hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diit hipertensi pada 

lansia hipertensi di Rw 009 Prima Harapan Regensi ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diit hipertensi 

pada lansia hipertensi di RW 009 Prima Harapan Regensi.  

 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia,  pendidikan,  jenis 

kelamin, penghasilan dan tekanan darah responden. 

b. Mengidentifikasi gambaran dukungan keluarga pada lansia hipertensi di RW 

009 Prima Harapan Regensi  

c. Mengidentifikasi gambaran kepatuhan diit hipertensi pada lansia hipertensi di 

RW 009 Prima Harapan Regensi  

d. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diit 

hipertensi pada lansia di RW 009 Prima Harapan Regensi 

E.  Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam 

bidang ilmu kesehatan tentang dukungan keluarga dengan kepatuhan diet 

hipertensi pada lansia yang dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah 

teori serta dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. 

 

2. Praktis  

a. Bagi Perawat  

Dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat.  

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menambahan sumber referensi dan daftar pustaka berkaitan dengan  

hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet hipertensi pada  lansia.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya  

Dapat menjadi referensi dan daftar pustaka untuk penelitian selanjutnya dengan 

berbagai variabel yang lain.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar lansia  

1. Pengertian Lansia  

Menurut (Bandiyah, 2010) usia lanjut adalah suatu kejadian yang  pasti akan 

dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang,  terjadinya tidak bisa dihindari 

oleh siapapun, namun manusia dapat  berupaya untuk menghambat kejadiannya. Lansia 

adalah periode dimana organisme telah mencapai kemasakan  dalam ukuran dan fungsi 

dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan  dengan waktu. 

2. Batasan - Batasan Lansia  

 WHO (2013) mengelompokkan lansia menjadi empat kelompok yang meliputi:  

a. Usia pertengahan (Midle age) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun  

b. Lanjut usia (Elderly) ialah antara 60 dan 74 tahun  

c. Lanjut usia tua (Old) ialah antara 75 dan 90 tahun  

d. Usia sangat tua (Very old) ialah usia diatas 90 tahun.  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang  

Kesejahteraan Lanjut Usia yang dikutip oleh Suardiman (2011), sebagai  berikut: 

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut  dinyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang  yang berusia 60 tahun keatas.  

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan  lanjut 

usia (khususnya secara umum di Indonesia) dapat dimulai dari usia  kronologis setelah 

dewasa akhir, yang dimulai dari usia 60 tahun. Menurut Departemen Kesehatan RI 

(2010) pengelompokkan lansia  menjadi :  

a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang  menampakkan 

kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)  

b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa  usia lanjut 

dini (usia 60-64 tahun)  

c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif  (usia 65-74 

tahun)  

3. Ciri – Ciri Lansia  



 
 

 - 11 -  
 

Menurut Hurlock (2012) terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu:  

a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran Kemunduran pada lansia sebagian 

datang dari faktor fisik dan faktor  psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada 

psikologis lansia.   Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada 

lansia. Kemunduran pada lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi  yang 

rendah, sebaliknya jika memiliki motivasi yang kuat maka kemunduran itu akan 

lama terjadi.  

b. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas Lansia memiliki status 

kelompok minoritas karena sebagai akibat dari  sikap sosial yang tidak 

menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan  diperkuat oleh pendapat-pendapat 

klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti : lansia lebih 

senang  mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain.  

c. Menua membutuhkan perubahan peran  

Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran 

dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar 

keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan.  

d. Penyesuaian yang buruk pada lansia  

Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk 

perilaku yang buruk. Karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri 

lansia menjadi buruk. 

4. Kepatuhan diet hipertensi pada lansia 

Menurut penelitian Priambodo (2013) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi diet hipertensi pada lansia, yaitu:  

 

 

a. Umur.  

Umur mempengaruhi kepatuhan diet hipertensi pada lansia dimana mayoritas 

responden patuh pada diet hipertensi berada pada usia 60-65 tahun.  

b. Jenis kelamin. 

Mayoritas responden perempuan lebih patuh terhadap diet hipertensi dibandingkan 

laki-laki.  
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c. Pendapatan. 

Responden yang memiliki pendapatan rendah lebih patuh terhadap diet hipertensi 

dibandingkan responden yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi.  

d. Pendidikan. 

Pendidikan mempengaruhi kepatuhan diet hipertensi pada lansia.  

e. Dukungan keluarga 

Menurut penelitian oleh Komaling, (2015) menyatakan bahwa dukungan keluarga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet hipertensi pada 

lansia. 

f. Tekanan darah 

Tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah 

dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh (Palmer 2007 dalam Setiawan 2017).  

B. Konsep Hipertensi  

1. Pengertian hipertensi  

Hipertensi atau tekanan darah adalah kekuatan yang digunakan  oleh darah yang 

bersirkulasi pada dinding-dinding dari pembuluh pembuluh darah, dan merupakan satu 

dari tanda-tanda vital yang utama  dari kehidupan, yang juga termasuk detak jantung, 

kecepatan pernapasan,  dan temperatur. (Muhammadun, 2010).  

Hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan  darah diastolik 

≥ 90 mmHg, atau bila pasien memakai obat anti hipertensi  (Mansjoer, 

2010). Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan  diukur paling 

tidak pada tiga kesempatan yang berbeda (Ardiansyah,  2012).  

Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami  peningkatan 

tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka  systolic (bagian atas) dan 

angka bawah (diastolic) pada pemeriksaan tensi  darah menggunakan alat pengukur 

tekanan darah baik yang berupa cuff air  air raksa (sphygmomanometer) ataupun alat 

digital lainnya (Pudjiastuti,  2013)  

2. Penyebab hipertensi  

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu :  

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, disebut 

juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95%  kasus. Banyak faktor yang 

mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis, 
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sistem renin angiotensin, defek dalam ekskresi Natrium, peningkatan Natrium dan  

Calium intraselular, dan faktor-faktor yang meningkatkan seperti obesitas, alkohol, 

merokok serta polisitemia.  

b. Hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus.  Penyebab 

spesifiknya diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi 

vaskuler renal,hiperaldosteronisme primer, dan sindrom cushing, feokromositoma, 

koarktasio aorta, hipertensi yang  berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain 

(Mansjoer, 2010).   

Menurut Muhammadun (2010) penyebab hipertensi antara lain :  

a. Daya tahan tubuh terhadap penyakit daya tahan tubuh seseorang sangat dipengaruhi 

oleh  kecukupan gizi, aktivitas, dan istirahat. Dalam hidup modern yang  penuh 

kesibukan juga membuat orang kurang berolahraga dan berusaha mengatasi stresnya 

dengan merokok, minum alkohol atau  kopi yang mengandung kafein sehingga daya 

tahan tahan tubuh  menurun dan memiliki resiko terjadinya penyakit hipertensi.  

b. Genetis  

Para pakar juga menemukan hubungan antara riwayat keluarga  penderita hipertensi 

(genetik) dengan resiko bagi orang yang menderita  penyakit ini.  

c. Umur  

Penyebaran hipertensi menurut golongan umur agaknya  terdapat kesepakatan dari 

para peneliti di Indonesia. Disimpulkan bahwa prevalensi hipertensi akan meningkat 

dengan bertambahnya  umur.  

d. Jenis kelamin  

Hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 1995 menunjukkan  prevalensi penyakit 

hipertensi atau tekanan darah tinggi di Indonesia  cukup tinggi, yaitu 83 per 1.000 

anggota rumah tangga. Pada  umumnya lebih banyak pria menderita hipertensi 

dibandingkan dengan  perempuan. Wanita > pria pada usia > 50 tahun pria > wanita 

pada usia < 50 tahun.  

3. Pengobatan Hipertensi  

 Menurut Sutanto (2010), Hipertensi esensial tidak diobati tetapi dapat diberikan 

pengobatan  untuk mencegah terjadinya komplikasi. Langkah awal biasanya adalah 

mengubah pola hidup penderita : 
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a. Penderita hipertensi yang mengalami kelebihan berat badan dianjurkan  untuk 

menurunkan berat badannya sampai batas ideal.  

b. Mengubah pola makan pada penderita diabetes, kegemukan atau kadar  kolestrol 

darah tinggi. Mengurangi pemakaian garam sampai kurang  dari 2,3 gram natrium 

atau 6 gram natrium klorida setiap harinya  (disertai dengan asupan kalsium, 

magnesium dan kalium yang cukup) dan mengurangi alkohol.  

c. Olah raga aerobik yang tidak terlalu berat. Penderita hipertensi esensial  tidak perlu 

membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya terkendali.  

d. Berhenti merokok 

e. Pemberian obat-obatan.  

f. Diuretik thiazide biasanya merupakan obat pertama yang diberikan  untuk 

mengobati hipertensi. Diuretik membantu ginjal membuang  garam dari seluruh 

tubuh dan dapat menurunkan volume cairan di tubuh sehingga menurunkan 

tekanan pembuluh darah. Diuretik juga menyebabkan hilangnya kalium melalui air 

kemih. Diuretik  sangat efektif pada : Lanjut usia,  Kegemukan dan Penderita gagal 

jantung atau penyakit ginjal menahun.  

4. Pencegahan hipertensi :  

a. Olah raga yang cukup  

Selain dapat memperlancar peredaran darah, olah raga dapat  pula membakar 

lemak sehingga tidak kelebihan berat badan. Latihan olah raga yang dianjurkan 

meliputi tahap-tahap pernafasan,  peregangan, latihan inti, pendinginan, 

peregangan. Olahraga yang baik yaitu yang dapat membakar energi 10 sampai 20 

kalori/kg berat badan.  Denyut nadi optimal setelah latihan berkisar 65 sampai 

80%.  

b. Tidak merokok  

Sebaiknya menghindari daerah yang terkena asap rokok, atau tutuplah  hidung 

jika terpaksa melintas di daerah dengan asap rokok. Jika anda seorang perokok, 

kurangilah jumlah batang rokok, lama  menghisap, kekuatan menghisap dan 

banyak hisapan. Jika anda pernah merokok, berhentilah merokok sama sekali 

dengan niat yang penuh. Menghentikan merokok secara total mungkin sulit  

dilakukan, tetapi peluang untuk kembali merokok lebih kecil jika  dibanding 
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dengan cara mengurangi perlahan-lahan. Suksesnya  seseorang untuk berhenti 

merokok tergantung pada niat dari dalam diri  perokok itu sendiri.  

c. Tidak minum alkohol  

Hipertensi dapat dihindari dengan tidak mengkonsumsi  minuman yang 

mengandung alkohol. Minuman beralkohol banyak  macamnya, baik yang dibuat 

oleh pabrik maupun yang dibuat secara  tradisional. Semuanya akan 

membahayakan bagi penderita hipertensi.  Oleh karena itu, hindarilah minum 

minuman yang beralkohol. Selain  minuman, alkohol dapat pula terkandung dalam 

makanan seperti tape  dan brem. Hindarilah minum air tape. Hindarilah hipertensi 

dengan  tidak pernah mencoba minum alkohol.  

d. Istirahat yang cukup  

Istirahat dapat mengurangi ketegangan dan kelelahan otot  bekerja sehingga 

mengembalikan kesegaran tubuh dan pikiran.  Istirahat dengan posisi badan 

berbaring dapat mengembalikan aliran  darah ke otak. Berusahalah untuk 

beristirahat setelah beberapa saat  melakukan kesibukan rutinitas.  Cara lain untuk 

mengurangi stres adalah dengan hipnoterapi, pijat, refleksi. Kunjungi psikolog 

untuk membantu memecahkan masalah, jika stres terjadi karena adanya masalah 

yang rumit.  

e. Cara medis  

Pengobatan bagi penderita hipertensi dapat dilakukan dengan  cara medis 

melalui dokter dan tenaga para medis lainnya, serta cara  tradisional dengan 

memanfaatkan ramuan dan terapi yang ada secara  turun temurun dalam 

masyarakat. Bagi orang yang memiliki resiko tinggi terkena hipertensi, lakukanlah 

pemeriksaan diri ke dokter secara berkala. Pengobatan hipertensi harus menurut 

petunjuk dokter. Jangan minum obat tanpa petunjuk dari dokter, karena dapat 

menimbulkan  kekebalan terhadap obat tertentu dan kerusakan ginjal.  

f. Cara tradisional  

Banyak ramuan tradisional yang dipercaya dapat menurunkan  tekanan darah. 

Beberapa ramuan sudah diteliti secara laboratoris.  Contoh bahan yang berkhasiat 

menurunkan tekanan darah : cincau  hijau, daun dan buah alpukat, mengkudu 

masak (pace), mentimun,  daun seledri, daun selada air, bawang putih, daun dan 

buah belimbing bintang, buah belimbing wuluh, daun tapak dara, akar pepaya, 
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rambut jagung, adas pulowaras. Jika tekanan darah sudah kembali normal, dapat 

dihentikan pemakaiannya. Pemakaian berlebihan dapat menurunkan tekanan darah 

di bawah normal.  

g. Mengatur pola makan. 

Perbanyak minum air putih. Cara makan yang baik adalah sedikit-sedikit tetapi 

sering, bukan makan banyak tetapi jarang. Kandungan zat dalam menu makanan 

juga harus diperhatikan,  meliputi:  

1) Kurangi minum minuman yang mengandung soda, minuman kaleng dan 

botol.  

2) Kurang makan daging, ikan, kerang kepiting dan susu, camilan/snack yang 

asin  dan gurih.  

3) Hindari makan makanan ikan asin, telur asin, otak, jeroan, vetsin, soda kue, 

sarden, udang dan cumi-cumi.  

4) Diet rendah kolestrol, Makanan dimakan sebaiknya mengandung lemak baik 

dan sedikit mengandung lemak jahat seperti kolestrol (Muhammadun, 2010).  

5. Klasifikasi hipertensi  

 Klasifikasi tekanan darah berdasarkan sistolik dan diastolik, antara  lain (Santosa, 

2014):  

Tabel 2.1. Definisi dan Klasifikasi Tekanan Darah menurut WHO (2013) 

Kategori  Sistolik (mmHg)  Diastolik (mmHg) 

Normal  < 130  < 85 

Normal tinggi  130-139  85-89 

Stadium 1  

(Ringan) 

140-159  90-99 

Stadium 2  160-179  100-109 
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6. Diet Hipertensi  

 Menurut Sutanto (2010), menyatakan bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki 

peran terhadap tekanan darah. Ada beberapa kriteria makanan yang dianjurkan untuk 

dikonsumsi dan perlu dihindari. Makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu :  

a. Makanan tinggi serat. 

Serat yang terkandung dalam sayur dan buah-buahan dapat mempertahankan 

tekanan darah yang normal. Sayuran banyak mengan- dung vitamin dan serta. 

Sayur yang dapat digunakan adalah seledri, bawang, dan beberapa sayuran hijau. 

Buah buahan sangat baik untuk melawan penyakit hipertensi. Mengkonsumsi buah 

dan sayur segar secara teratur dapat menurunkan tekanan darah.   

b. Karbohidrat komplek  

Karbohidrat komplek seperti nasi, kentang, gandum lebih aman dikonsumsi 

karena karbohidrat komplek memiliki proses metabolisme yang panjang dalam 

tubuh.  

c. Vitamin dan mineral.  

Tekanan darah tinggi lebih banyak terjadi pada orang yang kekurangan vitamin 

C, sumber vitamin C adalah daun singkong, mangga, jeruk, brokoli, sawi, dan 

jambu biji. Makanan yang mengandung kalium tinggi merupakan obat bagi 

penderita hipertensi. Kalium berfungsi untuk memelihara keseimbangan garam 

(natrium) serta membantu mengontrol tekanan darah yang normal. Makanan yang 

mengandung kalium antara lain kedelai, kacang hijau, seledri, kacang tanah, 

bayam, dan pisang. Asupan kalium yang memadai dapat mencegah naiknya 

tekanan darah sebagai efek dari kandungan natrium.  

(sedang) 

Stadium 3  

(berat) 

180-209  110-119 

Sangat berat  > 210  > 120 



 
 

 - 18 -  
 

d. Antioksidan 

Teh terkenal sebagai antioksidan yang efektif, selain itu dapat mengurangi 

resiko hipertensi ataupun stroke. Mengonsumsi teh secara teratur dan seimbang 

dapat menjaga pola hidup sehat.  

e. Sumber lemak tidak jenuh dan omega 3.  

Minyak zaitun dapat digunakan sebagai pelengkap diet. Minyak tersebut 

mengandung lemak tidak jenuh tunggal cukup banyak yang dapat membantu 

menurunkan tekanan darah. Bahan makanan yang mengandung asam lemak omega 

3 antara lain berbagai jenis ikan laut seperti teri dan tengiri serta minyak ikan.  

f. Diet rendah garam.  

Menurut Dalimartha (2013), menyatakan bahwa batasi penggunaan garam pada 

masakan jangan lebih dari satu sendok teh (2400 mg/hari) ada tiga macam diet 

rendah garam (sodium), yaitu : 1) Diet ringan, dapat mengonsumsi 1,5 – 3 gram 

sodium per hari, senilai dengan 3,75 – 7,5 gram garam dapur. 2) Diet menengah, 

dapat mengonsumsi 0,5 – 1,5 gram sodium per hari, senilai dengan 1,25 – 3,75 

gram garam dapur. 3) Diet berat, hanya dapat mengonsumsi kurang dari 0,5 gram 

sodium atau kurang dari 1,25 gram garam dapur per hari.  

Untuk menghindari makanan-makanan yang dapat meningkatkan tekanan 

darah secara cepat. Makanan yang berpotensi besar menaikkan tekanan darah dan 

makanan yang perlu dihindari yaitu :  

1) Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, misalnya jeroan, minyak kelapa, 

dan santan.  

2) Makananan yang diolah menggunakan garam natrium, misalnya cracker, 

keripik, dan makanan kering yang asin.  

3) Makanan awetan seperti sarden, sosis, kornet, atau minuman kaleng (soft 

drink).  

4) Makanan yang diawetkan seperti asinan, ikan asin, telur asin, selai kacang, dan 

pindang.  

5) Susu full cream, mentega, margarine, keju mayonise, serta sumber protein 

hewani yang mengandung banyak kolesterol, seperti daging merah (baik sapi 

maupun kambing), kuning telur, dan kulit ayam.  
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6) Penyedap makanan terutama yang berbahan monosodium glutamate (MSG) 

serta minuman beralkohol.  

7) Kafein yang terkandung di dalam kopi memiliki potensi terhadap terjadinya 

peningkatan tekanan darah, terutama dalam keadaan stress.  

 Mengingat dampak yang ditimbulkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

maka penyakit hipertensi membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang 

menyeluruh dan terpadu. Penyakit hipertensi di Indonesia cukup tinggi sehingga harus 

mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat terutama dukungan keluarga. 

C. Konsep Kepatuhan  

1. Definisi Kepatuhan  

Kepatuhan adalah derajat dimana pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter yang 

mengobatinya. Kepatuhan berasal dari kata patuh yaitu suka menurut perintah, taat 

kepada perintah/aturan dan disiplin yaitu ketaatan melakukan sesuatu yang dianjurkan 

atau yang ditetapkan, kepatuhan adalah secara sederhana sebagai perluasan perilaku 

individu yang berhubungan dengan minum obat, mengikuti diet dan merubah gaya 

hidup yang sesuai dengan petunjuk medis (Novian, 2013).  

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  

Menurut Notoadmojo dalam Devita (2014) faktor yang  mempengaruhi kepatuhan 

yaitu :  

a. Pemahaman tentang instruksi  

Tidak seorang pun mematuhi instruksi jika dirinya salah paham  tentang instruksi 

yang diberikan. Hal ini disebabkan karena kesalahan  dalam memberikan informasi 

dalam penggunaan istilah istilah istilah  medis dan memberikan intruksi yang harus 

diingat oleh  penderita. Kesalahan ini juga dapat terjadi pada lansia penderita  

hipertensi. Dokter menginstruksi untuk diet rendah garam yang  disarankan oleh 

penderita hipertensi dengan tidak boleh menambah  garam pada makanan.  

b. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan sepanjang  pendidikan 

tersebut diperoleh secara mandiri lewat tahapan tahapan  tertentu. Akan tetapi pada 

usia lansia bertambahnya proses perkembangan mentalnya tidak secepat ketika 

berusia belasan tahun. Dapat disimpulkan bahwa  faktor umur akan mempengaruhi 

puncaknya pada umur tertentu yang  akan mengalami penurunann. 
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c. Kesakitan dan pengobatan  

Perilaku kepatuhan lebih rendah untuk penyakit kronis karena tidak  ada akibat 

buruk yang dirasakan.  

d. Keyakinan, sikap dan kepribadian  

Orang-orang yang tidak patuh adalah orang-orang yang lebih  mengalami depresi, 

ansietas, sangat memperhatikan anggota sosial individu sering kali mempengaruhi 

seseorang dalam mencari pelayanan kesehatan. Jaringan kerja rujukan biasa terdiri 

dari  sekelompok orang, biasanya keluarga atau teman, di mana seseorang  pertama 

kali menceritakan keluhannya dan meminta nasehat.  Bagaimanapun, dalam 

kaitannya dengan kepatuhan, perlu dicatat  bahwa jaringan kerja rujukan biasa telah 

berperan penting dalam penentuan kepatuhan untuk mencari dan mematuhi anjuran 

pengobatan.  

e. Dukungan keluarga  

Dukungan keluarga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi  dalam 

menentukan kenyakinan progam pengobatan.  

D. Konsep Keluarga  

1. Pengertian keluarga  

Friedman (2010) mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang 

terdiri dari individu-individu yang mempunyai hubungan erat satu sama lain dan saling 

tergantung, yang diorganisir dalam satu unit tunggal dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan 

budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial 

dari tiap anggota (Mubarak, 2011). 

2. Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesehatan menurut (Johnson, 2010), antara lain:  

a. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggotanya  

b. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat.  

c. Memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit dan yang  tidak dapat 

membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang  terlalu muda.  

d. Mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan  dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarga.  
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e. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga  kesehatan 

yang menunjukkan pemanfaatan dengan baik fasilitas fasilitas yang ada. 

E. Dukungan Keluarga  

1. Pengertian dukungan keluarga  

Menurut Friedman (1998) dalam Akhmadi (2009), dukungan keluarga adalah 

sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap  keluarga yang sakit ataupun 

keluarga yang sehat. Anggota keluarga  memandang bahwa orang yang bersifat 

mendukung selalu siap  memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. 

Dukungan keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan 

lingkungan sosial (Setiadi, 2008).   

2. Bentuk Dukungan  

Menurut Friedman (2010) jenis Dukungan keluarga ada empat, yaitu :  

a. Dukungan instrumental, yaitu keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan 

konkrit.  

b. Dukungan informasional, yaitu keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan 

diseminator (penyebar informasi).  

c. Dukungan penilaian, yaitu keluarga bertindak sebagai sebuah umpan balik, 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah dan sebagai sumber dan validator 

identitas keluarga.  

d. Dukungan emosional, yaitu keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai 

untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi.  

 

F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga  

Menurut Purnawan (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

adalah :  

1. Faktor internal  

a. Tahap perkembangan  

 Artinya dukungan dapat ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah 

pertumbuhan dan perkembangan dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) 

memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-

beda.  

b. Pendidikan atau tingkat pengetahuan  
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 Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh variabel 

intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan  membentuk cara berfikir 

seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan 

dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga  

kesehatan dirinya.  

c. Faktor emosi  

 Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya dukungan 

dan cara melaksanakannya. Seseorang yang mengalami respons stress dalam setiap 

perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin 

dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat 

mengancam kehidupannya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang 

mungkin mempunyai respons emosional yang kecil selama ia sakit.  Seorang 

individu tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman 

penyakit.  

d. Spiritual  

 Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani 

kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan. Hubungan 

dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam 

hidup.  

2. Faktor eksternal  

a. Praktik di Keluarga 

 Cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi 

penderita dalam melaksanakan kesehatannya. 

b. Faktor sosio ekonomi  

 Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap 

penyakitnya. Variabel psikososial mencakup: stabilitas perkawinan, gaya hidup dan 

lingkungan kerja.  

c. Latar belakang budaya  
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 Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan 

individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan 

pribadi.  

G. Kerangka Teori 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan keluarga ; 

 

1. Dukungan 

instrumental 

2. Dukungan 
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Sumber : Friedman 

(2010) 

Diit hipertensi : 

 

1. Makanan tinggi 
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2. Karbohidrat 

komplek 

3. Vitamin dan 
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4. Diit rendah garam 

5. Antioksidan 

6. Sumber lemak 

jenuh dan omega 3 

 

Sumber : Sutanto (2010) 

Kepatuhan ; 

 

 

1. Patuh  

2. Tidak patuh 

 

Sumber : 

Notoadmodjo dalam 

Devita (2014) 

 

Faktor yang 
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hipertensi pada lansia: 

 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 

4. Penghasilan  

 

Sumber : Priambodo 

(2013) 
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Keterangan :  

 

          : Variabel yang diteliti 

          : Variabel yang tidak diteliti (confounding) 

 

Variabel confounding adalah variabel yg diharapkan tidak mempengaruhi variabel 

dependent, tetapi dapat mempengaruhinya sehingga perlu dikendalikan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP, HIPOTESA DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

H. Kerangka Konsep 

Dari hasil tinjauan kepustakaan yang telah diuraikan serta masalah penelitian yang 

dirumuskan, perlu dikembangkannya suatu konsep penelitian. Kerangka penelitian 

merupakan landasan berfikir peneliti berlandaskan teori-teori yang menggambarkan 

keterkaitan variabel penelitian saya mengenai hubungan antara dukungan keluarga 

dengan kepatuhan diit hipertensi pada lansia di wilayah Prima Harapan Regensi. 

Adapun kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan pada gambar 3.1 sebagai 

berikut :  

Gambar 3.1   

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis  

Berdasarkan paparan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diit hipertensi 

pada lansia di wilayah Prima Harapan Regensi 

H0 :  Tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diit 

hipertensi pada lansia di wilayah Prima Harapan Regensi 

Variabel Independent 

Dukungan keluarga : 

 

1. Baik  

2. Kurang baik 

Kepatuhan diit hipertensi: 

 

1. Patuh  

2. Tidak patuh  

Variabel Dependent 
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J. Definisi operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 3.2 

Gambar 3.2  

Definisi Operasional 

No Variabel  Definisi  Alat ukur Hasil ukur Skala  

Independent  

1. Dukungan 

keluarga 

Dukungan yang 

diberikan oleh 

pihak keluarga 

tentang kepatuhan 

diet hipertensi 

pada lansia 

sehingga lansia 

merasa nyaman, 

diperhatikan, dan 

dihargai, berupa 

komponen 

dukungan 

1.Emosional 

2.Informasional 

3.Instrumental 

4.Penilaian 

Kuesioner 

dengan 

skala likert 

1.Baik, bila  ≥ 

mean  

2.Kurang baik, 

bila  < mean  

 

 

  

Ordinal  

Dependent  

1. Kepatuhan 

terhadap diet 

hipertensi 

Derajat dimana 

lansia mengikuti 

anjuran klinis 

yang diberikan 

untuk mengobati 

hipertensi 

 

Kuesioner 

dengan 

skala likert 

1.Patuh, bila  ≥ 

mean  

2.Tidak Patuh, 

bila  < mean  

Ordinal  

Variabel Confunding 

1. Usia  Lamanya hidup 

manusia 

dihitung dari 

sejak lahir 

Kuesioner 

data 

demografi 

1. 45 – 59 

tahun 

2. 60 – 64 

tahun 

Interval  
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No Variabel  Definisi  Alat ukur Hasil ukur Skala  

sampai 

dilakukan 

penelitian 

3. 65 – 74 

tahun  

2. Jenis kelamin  Perbedaan fisik 

yang 

membedakan laki 

laki dan 

perempuan 

Kuesioner 

data 

demografi 

1. Laki laki 

2. Perempuan 

Ordinal  

3. Penghasilan  Jumlah 

penghasilan lansia 

yang diperoleh 

dari pekerjaan 

Kuesioner 

data 

demografi 

1. ≥ UMR 

2. < UMR 

Ordinal 

4. Pendidikan  Jenjang sekolah 

terakhir 

Kuesioner 

data 

demografi 

1.Tidak 

sekolah 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

5.Perguruan 

Tinggi 

Ordinal  

5. Tekanan Darah Ukuran yang 

menentukan 

seberapa kuat 

jantung memompa 

darah ke seluruh 

tubuh. 

Kuesioner 

data 

demografi 

1. Normal, jika 

sistolik  ≤ 140 

dan diastolik ≤ 

90 

2. Tinggi, jika 

sistolik  ≥ 140 

dan diastolik ≥ 

90 

Ordinal  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

F. Desain dan Jenis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

data-data yang terkumpul berupa angka serta dianalisis menggunakan analisis statistika 

dan berfungsi menguji kembali teori yang ada. Hal tersebut didukung oleh Sugiyono 

(2011) menyatakan bahwa pendekatan ini disebut kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka dan analisis datanya menggunakan statistik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional (correlational studies). Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk 

mengetahui ataupun menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Senada dengan 

yang diungkapkan  Azwar (2013),  penelitian korelasional bertujuan mencari seberapa 

jauh variasi antar variabel, berdasar pada koefisien korelasi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian yang dilakukan mengenai 

“Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diit Hipertensi pada Lansia di wilayah 

Prima Harapan Regensi Harapan Baru Bekasi” menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional karena data atau informasi yang 

dikumpulkan berupa angka-angka atau kuantitatif, analisis data bersifat statistik. 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Prima Harapan Regensi yang terletak di 

kelurahan Harapan Baru Bekasi. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena di 

wilayah ini terdapat masalah yang melatarbelakangi tujuan penelitian ini.  

2. Waktu Penelitian  

Proses penelitian untuk pengumpulan data dilakukan pada bulan Febuari sampai 

bulan Agustus tahun 2021.  Pada bulan Febuari sampai maret dimulai 
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dengan penyusunan proposal penelitian kemudian pada awal bulan April dilakukan siding 

proposal penelitian, pada pertengahan bulan April peneliti mulai melakukan pengambilan 

data hingga akhir bulan April, kemudian pada bulan Mei peneliti melakukan pengolahan 

data dan juga penyususnan hasil penelitian setelah itu pada bulan Agustus dilakukan sidang 

hasil penelitian. 

H. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Azwar (2013) berpendapat bahwa populasi merupakan kelompok subyek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa populasi 

merupakan wilayah gabungan yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu di mana telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai kemudian 

ditarik kesimpulannya. Suharsimi Arikunto (2010) menambahkan, populasi yaitu 

keseluruhan subyek yang akan diteliti. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah kelompok 

subyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu di mana telah ditetapkan oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di wilayah Prima Harapan Regensi 

dengan total lansia hipertensi 22 orang sedangkan lansia yang tidak hipertensi sebanyak 8 

orang.  

2. Sampel  

Menurut  Azwar (2013) sampel merupakan bagian dari populasi di mana memiliki ciri 

khas seperti populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) sampel merupakan bagian 

dari jumlah yang memiliki karakteristik populasi yang akan diteliti. Senada dengan pendapat  

Azwar dan Sugiyono, Arikunto (2010) berpendapat bahwa sampel merupakan sebagian atau 

wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 

2011). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2011) jumlah populasi 

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. 

 

 

 



 
 

 30  
 

I. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Saifuddin Azwar (2013) yaitu gejala atau fenomena 

mengenai sifat yang terdapat pada subyek penelitian di mana bervariasi secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Sugiyono (2011) berpendapat bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu bentuk yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan 

informasi tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Arikunto (2010) menambahkan variabel 

adalah gejala yang bermacam-macam di mana menjadi obyek penelitian.  

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah bermacam-macam gejala berupa obyek penelitian yang telah ditetapkan 

peneliti guna dipelajari sehingga mendapatkan informasi yang tersebut dan menarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu:  

1. Variabel bebas (independent)  

Menurut Sugiyono (2011) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi di 

mana variabel tersebut menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga.  

2. Variabel terikat (dependent)  

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi di mana menjadi akibat dari variabel 

bebas (Sugiyono, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan diit 

hipertensi. Skema hubungan antara variabel bebas dan terikat dapat digambarkan seperti 

pada gambar  : 

Gambar 4.1. Skema Hubungan Antar variabel 
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Keterangan :  

X : Dukungan keluarga  

Y : Kepatuhan diit hipertensi 

    : Korelasi atau hubungan  

Berdasarkan skema di atas dapat diketahui bahwa ada hubungan antara X yang dapat 

mempengaruhi Y. 

J. Instrument penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2011) adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur variabel yang akan diamati. Suharsimi Arikunto (2010) berpendapat bahwa 

instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti guna 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah serta hasil yang didapat lebih baik, 

cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah dianalisis. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner yang terdiri dari 

kuesioner data demografi,  kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner kepatuhan diet 

hipertensi pada lansia. 

Kuesioner data demografi berisi usia, pendidikan lansia, penghasilan, dan tekanan 

darah.  Responden memberikan jawaban dengan memberi tanda centang ( √ ) pada pilihan 

yang sesuai dengan keadaan responden. 

Kuesioner dukungan keluarga ini diadopsi dari penelitian Setianingsih (2017) yang 

berlandaskan pada konsep-konsep dukungan keluarga mengenai kepatuhan diet hipertensi 

pada lansia. Kuesioner ini terdiri dari 16 pernyataan berisi tentang pernyataan pernyataan 

yang meliputi 4 komponen dukungan keluarga yaitu dukungan emosional, dukungan 

informasional, dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Kuesioner ini berdasarkan 

skala Likert dan dibagi menjadi pertanyaan  favourable (positif) dan unfavourable (negatif).  

Adapun bentuk kisi kisi kuesioner dukungan keluarga dijelaskan pada tabel 4.1  sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 

Kisi Kisi Kuesioner Dukungan Keluarga 

 

Varibel Indikator Jumlah Soal  Positif Negatif 

Dukungan 

keluarga 

1. Dukungan 

informasional 

4 1,2,3,4  1,2,3 4 

 2. Dukungan 

penilaian 

4 5,6,7,8  5,6,7, 8 

 3. Dukungan 

instrumental 

4 9,10,11,12  9,10,11 12 

 4. Dukungan 

emosional 

4 13,14,15,16  13,14,15 16 

 

Pilihan jawaban disusun dalam bentuk (S) selalu,  (SR) sering,  (KK) kadang kadang 

dan (TP) tidak pernah. Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 

jika Sering (SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara 

pertanyaan negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 

3 jika Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

Kuesioner tingkat kepatuhan diet hipertensi pada lansia diadopsi pada penelitian 

Setianingsih (2017) Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan berdasarkan skala Likert yaitu 

disusun dalam bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban (S) selalu,  (SR) sering,  (KK) 

kadang kadang dan (TP) tidak pernah. Pernyataan disajikan dalam  favourable (positif) dan 

pernyataan unfavourable (negatif).  Hasil ukur di kategorikan menjadi 2 yaitu dukungan 

baik jika nilai total skor ≥ mean/median dan dukungan kurang baik baik jika nilai total skor 

≤ mean 50,7. 

Adapun bentuk kisi kisi kuesioner kepatuhan diit hipertensi akan dijelaskan pada tabel 

4.2 sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Kisi Kisi Kuesioner Kepatuhan Diit Hipertensi 

 

Varibel Indikator Jumlah Soal Positif Negatif 

Kepatuhan 

diit 

1. Sumber lemak 4 1,2,3,4 1,2,4 3 

 2. Diet rendah 

garam 

3 5,6,7, 5,6, 7 

 3. Antioksidan 

dan makanan 

tinggi serat 

5 8,9,10,11,12 8,9,10 11, 12 

 4. Vitamin dan 

mineral 

3 13,14,15 15 13,14 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering (SR), 

2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan negatif 

sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika Kadang 

Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). Hasil ukur di kategorikan menjadi 2 yaitu patuh 

jika nilai total skor ≥ mean/median dan  tidak patuh jika nilai total skor ≤ mean 43. 

K. Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan guna mengetahui keabsahan dan keajegan dari instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian. Instrumen sebaiknya diujicobakan terlebih dahulu 

sebelum digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, guna pembakuannya yaitu dengan 

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiyono (2011) instrumen yang valid 

dan reliabel merupakan syarat penuh guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa subyek uji coba memerlukan subyek sebanyak 

30 orang. Berbeda dengan pendapat Sugiyono, Suharsimi Arikunto (2010) berpendapat 

bahwa subjek uji coba berjumlah 25-40 subjek.  

Uji coba instrumen dilakukan guna mengetahui keakuratan dari instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian. Keakuratan instrumen akan mengungkapkan data yang benar 

dan hasil penelitian dapat dipercaya. Instrumen penelitian yang akan digunakan perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. 
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1. Uji validitas 

Instrumen yang akan dikembangkan memerlukan adanya uji validitas guna mengetahui 

instrumen mampu menghasilkan data yang akurat atau tidak Azwar (2013). Menurut 

Sugiyono (2011) validitas instrumen merupakan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu 

akan diukur. Arikunto (2010) mengungkapkan bahwa validitas merupakan suatu ukuran di 

mana menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Instrumen dapat 

dikatakan valid atau sahih jika memiliki validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen 

dikatakan tidak valid jika memiliki validitas rendah. Teknik korelasi yang dilakukan korelasi 

pearson product moment 

   
               

                          
 

Dengan keterangan:  

X    = Skor variabel  

X Y = Skor variabel Y  

XY = Skor varibel X dikalikan Y  

R    = koefisien korelasi  

N    = Jumlah sampel  

Keputusan Uji menurut Saryono (2010) Jika r hitung > dari pada r tabel maka 

pertanyaan tersebut valid, sedangkan jika r hitung < dari pada tabel maka pertanyaan tidak 

valid. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan diwilayah Prima Harapan Regensi di Rw 10 

terhadap 30 responden. 

validitas pada pernyataan tersebut mendapatkan hasil nilai Corrected Item Total 

Correlation (r hitung) berada diatas nilai r tabel (0,361). 

Hasil dari pengujian validitas kepatuhan diet pada 30 responden, dari 15 pernyataan 

semua pernyataan yang dinyatakan valid karena nilai uji validitas pada pernyataan tersebut 

mendapatkan hasil nilai Corrected Item Total Correlation (r hitung) berada diatas nilai r tabel 

(0,361). 

2. Uji Reabilitas 

Reliabilitas dimaksudkan untuk bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data yang baik (Arikunto, 2010). Uji reabilitas di 
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gunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai 

koefisien alpha atau nilai alpha cronbach > 0,6. Kedua kuesioner pada penelitian ini sudah 

dilakukan uji reabilitas dan didapatkan nilai alpha cronbach > 0,6. Maka kedua kuesioner 

dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

Rumus Cronbach Alpha : 

    
 

   
   

    

   
] 

Keterangan : 

rii    = koefisien reliabilitas test  

k      = cacah butir  

∑Si² = varian skor butir  

St²    = varian skor total 

Tabel 4.5 

Uji Reabilitas Dukungan Keluarga 

Variable Reabilitas 

(Cronbach’s Alpha) 

N of items 

Dukungan  

Keluarga 

0,977 16 

 

Berdasarkan hasil pengelolahan untuk koefisien reabilitas dengan rumus Alpha 

Cronbach’s didapatkan nilai untuk variabel pernyataan dukungan keluarga didapatkan nilai 

reabilitas sebesar 0,977 maka dapat dikategorikan dalam tingkat reabilitas yang “Tinggi”. 
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Tabel 4.6 

Uji Reabilitas Kepatuhan Diet 

Variable Reabilitas 

(Cronbach’s Alpha) 

N of items 

Kepatuhan  

Diet 

0,977 15 

 

Berdasarkan hasil pengelolahan untuk koefisien reabilitas dengan rumus Alpha 

Cronbach’s didapatkan nilai untuk variabel pernyataan kepatuhan diet didapatkan nilai 

reabilitas sebesar 0,977 maka dapat dikategorikan dalam tingkat reabilitas yang “Tinggi”. 

L. Pengumpulan Data 

Rencana pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

peneliti mengajukan permohonan izin melakukan penelitian dari Fakultas Keperawatan UIA. 

Setelah mendapat izin tersebut kemudian diberikan kepada kepala Puskesmas Harapan Baru. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah responden yang berbeda di 

wilayah Prima Harapan Regenci, dimana sebelumnya peneliti meminta kerja sama dengan 

RT setempat. Setelah responden ada di rumah peneliti mulai melakukan pengumpulan data. 

Peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini.  

Kemudian peneliti menanyakan persetujuan dari responden, responden yang setuju, 

menandatangani surat persetujuan menjadi responden yang telah disediakan oleh peneliti. 

Kemudian, peneliti membagikan kuesioner dan menjelaskan cara mengisi kuesioner kepada 

responden dan responden diberi waktu 1 x 24 jam untuk mengisi kuesioner tersebut. Setelah 

semua data telah dikumpul, maka peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan 

komputerisasi. 

M. Prosedur Pengolahan Data 

Menurut Hidayat (2014) setelah angket dari responden terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai        berikut : 

1. Editing  
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Adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data 

terkumpul. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri 

atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data 

menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode dan 

artinya dalam satu buku (code book) untuk memudahkan kembali melihat dan arti suatu 

kode dari suatu variabel. 

a. Umur  

Umur responden dikategorikan menjadi 3 kategori dan di beri skor masing masing 

yaitu usia 60 – 65 tahun  diberi koding (1), usia 65 – 70 tahun  diberi koding (2) 

sedangkan usia ≥  70 tahun  diberi koding (3). 

 

b. Jenis kelamin  

Jenis kelamin responden jika Laki – laki  diberi koding (1) dan jika jenis kelamin 

Perempuan  diberi koding (2). 

c. Pendidikan  

Pendidikan responden dikategorikan menjadi 4 yaitu jika pendidikan SD diberi 

koding (1), jika SMP  diberi koding (2), jika SMA diberi koding (3) dan jika Perguruan 

Tinggi dikoding  (4). 

d. Penghasilan  

Penghasilan responden dibagi menjadi 2 kategori yaitu jika penghasilan ≥ UMR 

maka dikoding (1) dan jika penghasilan ≤ UMR maka dikoding (2). 

e. Kriteria Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga dikategorikan menjadi 2 yaitu apabila dukungan baik diberi 

koding (1), sedangkan jika dukungan kurang baik diberi koding (2). 

f. Kriteria Kepatuhan diet 

Kepatuhan diet dikategorikan menjadi 2 kategori jika Patuh  diberi koding (1) 

sedangkan responden yang Tidak Patuhakan diberi koding (2). 
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3. Scoring  

a. Dukungan keluarga 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering 

(SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan 

negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika 

Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

b. Kepatuhan diet 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering 

(SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan 

negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika 

Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

 

4. Tabulating  

yaitu hasil pengelompokan data kemudian ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk 

tabel sebagai bahan informasi. 

N. Analisa Data 

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat.  

1. Analisa univariat 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan angka / nilai 

karakteristik responden. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase 

dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010) yaitu variabel : 

a. Usia responden 

b. Jenis kelamin 

c. Pendidikan 

d. Tekanan darah 

e. Penghasilan 

f. Dukungan keluarga dan  

g. Kepatuhan diet hipertensi.  
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Maka dalam analisa univariat digunakan rumus : 

  
 

 
       

Keterangan  

P = Nilai yang didapat 

f  = Jumlah kejadian atau fenomena 

n  = Jumlah sampel 

2. Analisa bivariat 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yaitu mempelajari 

hubungan antar variabel dengan menggunakan “Uji Chi Square”. Kemudian dimasukkan 

dalam tabel kontingensi 2 x 2. Setelah itu mencari nilai fekuensi harapan (ekspektasi) 

(Notoadmodjo 2010). Variabel yang akan dianalisa menggunakan uji bivariat adalah 

variabel dukungan keluarga dengan kepatuhan diit. Dengan rumus sebagai berikut : 

   
          

  
 

Keterangan : 

x²  = Nilai chi square 

fo  = Frekuensi yang diobservasi  

fe  = Frekuensi yang diharapkan 

O. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah suatu sistem nilai normal, yang harus dipatuhi oleh peneliti saat 

melakukan aktivitas penelitian yang melibatkan responden, meliputi kebebasan dari adanya 

ancaman, kebebasan dari eksploitasi keuntungan dari penelitian tersebut, dan resiko yang 

didapatkan (Notoadmodjo 2012). Sebagai pertimbangan etik, peneliti meyakinkan bahwa 

responden terlindungi hak - haknya dengan memperhatikan aspek - aspek sebagai berikut : 

1. Self determination, pada penelitian ini responden diberi kebebasan untuk menentukan 

apakah ia bersedia atou tidak untuk menjadi responden dan mengikuti kegiatan penelitian ini 

secara sukarela setelah mendapatkan informasi penelitian.  
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2. Privacy, selama pengumpulan data berlangsung peneliti tetap menjaga kerahasiaan semua 

informasi yang telah diberikan oleh responden dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini hanya digunakan untuk keperluan 

penelitian dan analisa data dan setelah penelitian berakhir semua catatan atau data responden 

disimpan sebagai dokumentasi penelitian. 

3. Anonymity, lembar penelitian dalam penelitian ini menggunakan kode responden sehingga 

prinsip anonymity dapat ditegakkan sehingga selama kegiatan penelitian ini berlangsung 

nama responden tidak peneliti gunakan sebagai penggantinya peneliti menggunakan 

nomor/kode responden. 

4. Informed consent, perhatian terbesar pada penelitian ini adalah perlindungan hak-hak 

responden untuk mengambil keputusan sendiri yang dijamin oleh formulir persetujuan. 

Sebelum menyatakan bersedia menjadi responden, responden terlebih dahulu diberikan 

informasi tentang tujuan penelitian, manfaat dan cara pengisian kuisioner oleh peneliti dan 

kemudian responden yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan menjadi subjek penelitian. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

P. Desain dan Jenis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data-

data yang terkumpul berupa angka serta dianalisis menggunakan analisis statistika dan 

berfungsi menguji kembali teori yang ada. Hal tersebut didukung oleh Sugiyono (2011) 

menyatakan bahwa pendekatan ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan 

analisis datanya menggunakan statistik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional 

(correlational studies). Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk mengetahui ataupun 

menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Senada dengan yang diungkapkan  Azwar 

(2013),  penelitian korelasional bertujuan mencari seberapa jauh variasi antar variabel, 

berdasar pada koefisien korelasi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan 

dukungan keluarga dengan kepatuhan diit Hipertensi pada Lansia di wilayah Prima Harapan 

Regensi Harapan Baru Bekasi” menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasional karena data atau informasi yang dikumpulkan berupa angka-angka 

atau kuantitatif, analisis data bersifat statistik. 

Q. Waktu dan Tempat Penelitian 

3. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Prima Harapan Regensi yang terletak di kelurahan 

Harapan Baru Bekasi. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena di wilayah ini 

terdapat masalah yang melatarbelakangi tujuan penelitian ini.  

 

 

 



 
 

 42  
 

4. Waktu Penelitian  

Proses penelitian untuk pengumpulan data dilakukan pada bulan Febuari sampai bulan 

Agustus tahun 2021.  Pada bulan Febuari sampai maret dimula 

 

dengan penyusunan proposal penelitian kemudian pada awal bulan April dilakukan siding 

proposal penelitian, pada pertengahan bulan April peneliti mulai melakukan pengambilan data 

hingga akhir bulan April, kemudian pada bulan Mei peneliti melakukan pengolahan data dan 

juga penyususnan hasil penelitian setelah itu pada bulan Agustus dilakukan sidang hasil 

penelitian. 

R. Populasi dan Sampel Penelitian 

3. Populasi  

Azwar (2013) berpendapat bahwa populasi merupakan kelompok subyek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa populasi 

merupakan wilayah gabungan yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu di mana telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai kemudian 

ditarik kesimpulannya. Suharsimi Arikunto (2010) menambahkan, populasi yaitu 

keseluruhan subyek yang akan diteliti. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah kelompok 

subyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu di mana telah ditetapkan oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di wilayah Prima Harapan Regensi 

dengan total lansia hipertensi 22 orang sedangkan lansia yang tidak hipertensi sebanyak 8 

orang.  

4. Sampel  

Menurut  Azwar (2013) sampel merupakan bagian dari populasi di mana memiliki ciri 

khas seperti populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) sampel merupakan bagian 

dari jumlah yang memiliki karakteristik populasi yang akan diteliti. Senada dengan pendapat  

Azwar dan Sugiyono, Arikunto (2010) berpendapat bahwa sampel merupakan sebagian atau 

wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 
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2011). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2011) jumlah populasi 

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. 

 

S. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Saifuddin Azwar (2013) yaitu gejala atau fenomena 

mengenai sifat yang terdapat pada subyek penelitian di mana bervariasi secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Sugiyono (2011) berpendapat bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu bentuk yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan 

informasi tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Arikunto (2010) menambahkan variabel 

adalah gejala yang bermacam-macam di mana menjadi obyek penelitian.  

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah bermacam-macam gejala berupa obyek penelitian yang telah ditetapkan 

peneliti guna dipelajari sehingga mendapatkan informasi yang tersebut dan menarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu:  

3. Variabel bebas (independent)  

Menurut Sugiyono (2011) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi di 

mana variabel tersebut menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga.  

4. Variabel terikat (dependent)  

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi di mana menjadi akibat dari variabel 

bebas (Sugiyono, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan diit 

hipertensi. Skema hubungan antara variabel bebas dan terikat dapat digambarkan seperti 

pada gambar  : 
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Gambar 4.1. Skema Hubungan Antar variabel 

 

 

 

Keterangan :  

X : Dukungan keluarga  

Y : Kepatuhan diit hipertensi 

    : Korelasi atau hubungan  

Berdasarkan skema di atas dapat diketahui bahwa ada hubungan antara X yang dapat 

mempengaruhi Y. 

T. Instrument penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2011) adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur variabel yang akan diamati. Suharsimi Arikunto (2010) berpendapat bahwa 

instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti guna 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah serta hasil yang didapat lebih baik, 

cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah dianalisis. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner yang terdiri dari 

kuesioner data demografi,  kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner kepatuhan diet 

hipertensi pada lansia. 

Kuesioner data demografi berisi usia, pendidikan lansia, penghasilan, dan tekanan 

darah.  Responden memberikan jawaban dengan memberi tanda centang ( √ ) pada pilihan 

yang sesuai dengan keadaan responden. 

Kuesioner dukungan keluarga ini diadopsi dari penelitian Setianingsih (2017) yang 

berlandaskan pada konsep-konsep dukungan keluarga mengenai kepatuhan diet hipertensi 

pada lansia. Kuesioner ini terdiri dari 16 pernyataan berisi tentang pernyataan pernyataan 

yang meliputi 4 komponen dukungan keluarga yaitu dukungan emosional, dukungan 

X Y 
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informasional, dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Kuesioner ini berdasarkan 

skala Likert dan dibagi menjadi pertanyaan  favourable (positif) dan unfavourable (negatif).  

Adapun bentuk kisi kisi kuesioner dukungan keluarga dijelaskan pada tabel 4.1  sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Kisi Kisi Kuesioner Dukungan Keluarga 

 

Varibel Indikator Jumlah Soal  Positif Negatif 

Dukungan 

keluarga 

5. Dukungan 

informasional 

4 1,2,3,4  1,2,3 4 

 6. Dukungan 

penilaian 

4 5,6,7,8  5,6,7, 8 

 7. Dukungan 

instrumental 

4 9,10,11,12  9,10,11 12 

 8. Dukungan 

emosional 

4 13,14,15,16  13,14,15 16 

 

Pilihan jawaban disusun dalam bentuk (S) selalu,  (SR) sering,  (KK) kadang kadang 

dan (TP) tidak pernah. Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 

jika Sering (SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara 

pertanyaan negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 

3 jika Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

Kuesioner tingkat kepatuhan diet hipertensi pada lansia diadopsi pada penelitian 

Setianingsih (2017) Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan berdasarkan skala Likert yaitu 

disusun dalam bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban (S) selalu,  (SR) sering,  (KK) 

kadang kadang dan (TP) tidak pernah. Pernyataan disajikan dalam  favourable (positif) dan 

pernyataan unfavourable (negatif).  Hasil ukur di kategorikan menjadi 2 yaitu dukungan 

baik jika nilai total skor ≥ mean/median dan dukungan kurang baik baik jika nilai total skor 

≤ mean 50,7. 
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Adapun bentuk kisi kisi kuesioner kepatuhan diit hipertensi akan dijelaskan pada tabel 

4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Kisi Kisi Kuesioner Kepatuhan Diit Hipertensi 

 

Varibel Indikator Jumlah Soal Positif Negatif 

Kepatuhan 

diit 

5. Sumber lemak 4 1,2,3,4 1,2,4 3 

 6. Diet rendah 

garam 

3 5,6,7, 5,6, 7 

 7. Antioksidan 

dan makanan 

tinggi serat 

5 8,9,10,11,12 8,9,10 11, 12 

 8. Vitamin dan 

mineral 

3 13,14,15 15 13,14 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering (SR), 

2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan negatif 

sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika Kadang 

Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). Hasil ukur di kategorikan menjadi 2 yaitu patuh 

jika nilai total skor ≥ mean/median dan  tidak patuh jika nilai total skor ≤ mean 43. 

U. Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan guna mengetahui keabsahan dan keajegan dari instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian. Instrumen sebaiknya diujicobakan terlebih dahulu 

sebelum digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, guna pembakuannya yaitu dengan 

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiyono (2011) instrumen yang valid 

dan reliabel merupakan syarat penuh guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa subyek uji coba memerlukan subyek sebanyak 

30 orang. Berbeda dengan pendapat Sugiyono, Suharsimi Arikunto (2010) berpendapat 

bahwa subjek uji coba berjumlah 25-40 subjek.  

Uji coba instrumen dilakukan guna mengetahui keakuratan dari instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian. Keakuratan instrumen akan mengungkapkan data yang benar 
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dan hasil penelitian dapat dipercaya. Instrumen penelitian yang akan digunakan perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. 

3. Uji validitas 

Instrumen yang akan dikembangkan memerlukan adanya uji validitas guna mengetahui 

instrumen mampu menghasilkan data yang akurat atau tidak Azwar (2013). Menurut 

Sugiyono (2011) validitas instrumen merupakan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu 

akan diukur. Arikunto (2010) mengungkapkan bahwa validitas merupakan suatu ukuran di 

mana menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Instrumen dapat 

dikatakan valid atau sahih jika memiliki validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen 

dikatakan tidak valid jika memiliki validitas rendah. Teknik korelasi yang dilakukan korelasi 

pearson product moment 

   
               

                          
 

Dengan keterangan:  

X    = Skor variabel  

X Y = Skor variabel Y  

XY = Skor varibel X dikalikan Y  

R    = koefisien korelasi  

N    = Jumlah sampel  

Keputusan Uji menurut Saryono (2010) Jika r hitung > dari pada r tabel maka 

pertanyaan tersebut valid, sedangkan jika r hitung < dari pada tabel maka pertanyaan tidak 

valid. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan diwilayah Prima Harapan Regensi di Rw 10 

terhadap 30 responden. 

validitas pada pernyataan tersebut mendapatkan hasil nilai Corrected Item Total 

Correlation (r hitung) berada diatas nilai r tabel (0,361). 

Hasil dari pengujian validitas kepatuhan diet pada 30 responden, dari 15 pernyataan 

semua pernyataan yang dinyatakan valid karena nilai uji validitas pada pernyataan tersebut 

mendapatkan hasil nilai Corrected Item Total Correlation (r hitung) berada diatas nilai r tabel 

(0,361). 

4. Uji Reabilitas 
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Reliabilitas dimaksudkan untuk bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data yang baik (Arikunto, 2010). Uji reabilitas di 

gunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai 

koefisien alpha atau nilai alpha cronbach > 0,6. Kedua kuesioner pada penelitian ini sudah 

dilakukan uji reabilitas dan didapatkan nilai alpha cronbach > 0,6. Maka kedua kuesioner 

dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

Rumus Cronbach Alpha : 

    
 

   
   

    

   
] 

Keterangan : 

rii    = koefisien reliabilitas test  

k      = cacah butir  

∑Si² = varian skor butir  

St²    = varian skor total 

Tabel 4.5 

Uji Reabilitas Dukungan Keluarga 

Variable Reabilitas 

(Cronbach’s Alpha) 

N of items 

Dukungan  

Keluarga 

0,977 16 

 

Berdasarkan hasil pengelolahan untuk koefisien reabilitas dengan rumus Alpha 

Cronbach’s didapatkan nilai untuk variabel pernyataan dukungan keluarga didapatkan nilai 

reabilitas sebesar 0,977 maka dapat dikategorikan dalam tingkat reabilitas yang “Tinggi”. 
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Tabel 4.6 

Uji Reabilitas Kepatuhan Diet 

Variable Reabilitas 

(Cronbach’s Alpha) 

N of items 

Kepatuhan  

Diet 

0,977 15 

 

Berdasarkan hasil pengelolahan untuk koefisien reabilitas dengan rumus Alpha 

Cronbach’s didapatkan nilai untuk variabel pernyataan kepatuhan diet didapatkan nilai 

reabilitas sebesar 0,977 maka dapat dikategorikan dalam tingkat reabilitas yang “Tinggi”. 

V. Pengumpulan Data 

Rencana pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

peneliti mengajukan permohonan izin melakukan penelitian dari Fakultas Keperawatan UIA. 

Setelah mendapat izin tersebut kemudian diberikan kepada kepala Puskesmas Harapan Baru. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah responden yang berbeda di 

wilayah Prima Harapan Regenci, dimana sebelumnya peneliti meminta kerja sama dengan 

RT setempat. Setelah responden ada di rumah peneliti mulai melakukan pengumpulan data. 

Peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini.  

Kemudian peneliti menanyakan persetujuan dari responden, responden yang setuju, 

menandatangani surat persetujuan menjadi responden yang telah disediakan oleh peneliti. 

Kemudian, peneliti membagikan kuesioner dan menjelaskan cara mengisi kuesioner kepada 

responden dan responden diberi waktu 1 x 24 jam untuk mengisi kuesioner tersebut. Setelah 

semua data telah dikumpul, maka peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan 

komputerisasi. 

W. Prosedur Pengolahan Data 

Menurut Hidayat (2014) setelah angket dari responden terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai        berikut : 
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5. Editing  

Adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data 

terkumpul. 

6. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri 

atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data 

menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode dan 

artinya dalam satu buku (code book) untuk memudahkan kembali melihat dan arti suatu 

kode dari suatu variabel. 

g. Umur  

Umur responden dikategorikan menjadi 3 kategori dan di beri skor masing masing 

yaitu usia 60 – 65 tahun  diberi koding (1), usia 65 – 70 tahun  diberi koding (2) 

sedangkan usia ≥  70 tahun  diberi koding (3). 

 

h. Jenis kelamin  

Jenis kelamin responden jika Laki – laki  diberi koding (1) dan jika jenis kelamin 

Perempuan  diberi koding (2). 

i. Pendidikan  

Pendidikan responden dikategorikan menjadi 4 yaitu jika pendidikan SD diberi 

koding (1), jika SMP  diberi koding (2), jika SMA diberi koding (3) dan jika Perguruan 

Tinggi dikoding  (4). 

j. Penghasilan  

Penghasilan responden dibagi menjadi 2 kategori yaitu jika penghasilan ≥ UMR 

maka dikoding (1) dan jika penghasilan ≤ UMR maka dikoding (2). 

k. Kriteria Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga dikategorikan menjadi 2 yaitu apabila dukungan baik diberi 

koding (1), sedangkan jika dukungan kurang baik diberi koding (2). 

l. Kriteria Kepatuhan diet 

Kepatuhan diet dikategorikan menjadi 2 kategori jika Patuh  diberi koding (1) 

sedangkan responden yang Tidak Patuhakan diberi koding (2). 
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7. Scoring  

c. Dukungan keluarga 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering 

(SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan 

negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika 

Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

d. Kepatuhan diet 

Pertanyaan positif diberi skore 4 jika jawaban responden Selalu (S), 3 jika Sering 

(SR), 2 jika Kadang Kadang (KK) dan 1 jika Tidak Pernah (TP). Sementara pertanyaan 

negatif sebaliknya skore 1 jika jawaban responden Selalu (S), 2 jika Sering (SR), 3 jika 

Kadang Kadang (KK) dan 4 jika Tidak Pernah (TP). 

 

8. Tabulating  

yaitu hasil pengelompokan data kemudian ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk 

tabel sebagai bahan informasi. 

X. Analisa Data 

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat.  

3. Analisa univariat 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan angka / nilai 

karakteristik responden. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase 

dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010) yaitu variabel : 

h. Usia responden 

i. Jenis kelamin 

j. Pendidikan 

k. Tekanan darah 

l. Penghasilan 

m. Dukungan keluarga dan  

n. Kepatuhan diet hipertensi.  

Maka dalam analisa univariat digunakan rumus : 
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Keterangan  

P = Nilai yang didapat 

f  = Jumlah kejadian atau fenomena 

n  = Jumlah sampel 

4. Analisa bivariat 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yaitu mempelajari 

hubungan antar variabel dengan menggunakan “Uji Chi Square”. Kemudian dimasukkan 

dalam tabel kontingensi 2 x 2. Setelah itu mencari nilai fekuensi harapan (ekspektasi) 

(Notoadmodjo 2010). Variabel yang akan dianalisa menggunakan uji bivariat adalah 

variabel dukungan keluarga dengan kepatuhan diit. Dengan rumus sebagai berikut : 

   
          

  
 

Keterangan : 

x²  = Nilai chi square 

fo  = Frekuensi yang diobservasi  

fe  = Frekuensi yang diharapkan 

Y. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah suatu sistem nilai normal, yang harus dipatuhi oleh peneliti saat 

melakukan aktivitas penelitian yang melibatkan responden, meliputi kebebasan dari adanya 

ancaman, kebebasan dari eksploitasi keuntungan dari penelitian tersebut, dan resiko yang 

didapatkan (Notoadmodjo 2012). Sebagai pertimbangan etik, peneliti meyakinkan bahwa 

responden terlindungi hak - haknya dengan memperhatikan aspek - aspek sebagai berikut : 

5. Self determination, pada penelitian ini responden diberi kebebasan untuk menentukan 

apakah ia bersedia atou tidak untuk menjadi responden dan mengikuti kegiatan penelitian ini 

secara sukarela setelah mendapatkan informasi penelitian.  

6. Privacy, selama pengumpulan data berlangsung peneliti tetap menjaga kerahasiaan semua 

informasi yang telah diberikan oleh responden dan hanya digunakan untuk kepentingan 
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penelitian. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini hanya digunakan untuk keperluan 

penelitian dan analisa data dan setelah penelitian berakhir semua catatan atau data responden 

disimpan sebagai dokumentasi penelitian. 

7. Anonymity, lembar penelitian dalam penelitian ini menggunakan kode responden sehingga 

prinsip anonymity dapat ditegakkan sehingga selama kegiatan penelitian ini berlangsung 

nama responden tidak peneliti gunakan sebagai penggantinya peneliti menggunakan 

nomor/kode responden. 

8. Informed consent, perhatian terbesar pada penelitian ini adalah perlindungan hak-hak 

responden untuk mengambil keputusan sendiri yang dijamin oleh formulir persetujuan. 

Sebelum menyatakan bersedia menjadi responden, responden terlebih dahulu diberikan 

informasi tentang tujuan penelitian, manfaat dan cara pengisian kuisioner oleh peneliti dan 

kemudian responden yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan menjadi subjek penelitian. 
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