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ABSTRACT
Hypertension can be defined as persistent blood pressure if the systolic pressure is above 140 mmHg
and the diastolic pressure is above 90 mmHg. Hypertension has a risk of morbidity and premature
mortality, which increases with the increase in systolic and diastolic pressure. In general, hypertension
is an asymptomatic condition, in which abnormally high pressure in the arteries causes an increased
risk of stroke, aneurysm, heart failure, heart attack and kidney damage. Low awareness, willingness,
and ability to adopt a healthy lifestyle or be concerned about health will lead to an increase in disease
morbidity. This community service activity aims to early detect an abnormal increase in blood pressure
that leads to hypertension through increasing public self-awareness to take advantage of community
health services in their area. The method used is health education about hypertension, blood pressure
and total cholesterol levels measurement. The target population is adults aged over 40 years, including
the elderly. The number of participants in this activity was 74 people. The instruments used are
modules, leaflets, observation sheets, aneroid sphygmomanometer, and DTX instrument. The results
showed that 100% participants were elderly, 79.3% were female, 20.27% had increased blood pressure
or suspected hypertension, and 21.62% had hypercholesterolemia. The health education activities
provided are quite useful to increase public understanding about hypertension; the majority expressed
their increased understanding verbally. In general, it can be concluded that the health status of the
elderly is quite good, but it needs to be improved by implementing a healthy lifestyle. Changes in selfawareness to better utilize community health services need to be evaluated post-pandemic.
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ABSTRAK
Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten jika tekanan sistoliknya di atas 140
mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi mempunyai risiko morbiditas serta mortalitas
prematur, yang meningkat sesuai dengan peningkatan tekanan sistolik dan diastolik. Secara umum,
hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri
menyebabkan peningkatannya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan
kerusakan ginjal. Rendahnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk menerapkan gaya hidup sehat
atau bersikap peduli akan kesehatan akan menyebabkan peningkatan morbiditas penyakit. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya peningkatan tekanan
darah yang abnormal sehingga menjurus ke hipertensi melalui peningkatan kesadaran diri masyarakat
untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas yang ada di wilayahnya. Metode yang digunakan
adalah pendidikan kesehatan tentang hipertensi, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran kadar
kolesterol total. Populasi target adalah orang dewasa berusia di atas 40 tahun, termasuk para lansia.
Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 74 orang. Instrumen yang digunakan adalah modul, leaflet, lembar
observasi, sphygmomanometer aneroid, dan DTX instrument. Hasil menunjukkan 100% peserta adalah
lansia, 79.3% perempuan, 20.27% mengalami peningkatan tekanan darah atau suspect hipertensi, dan
21.62% mengalami hiperkolesterolemia. Kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan cukup
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bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit hipertensi, mayoritas
mengekspresikan peningkatan pemahamannya secara verbal. Secara umum dapat disimpulkan status
kesehatan lansia cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Perubahan
kesadaran diri untuk lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas perlu dievaluasi pasca
pandemi.
Kata kunci: deteksi dini, hipertensi, kesadaran diri, komunitas, layanan kesehatan

I. PENDAHULUAN
Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten jika tekanan sistoliknya di atas
140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg (Smeltzer & Bare, 2002). Secara umum, hipertensi
merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri
menyebabkan peningkatannya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan
kerusakan ginjal (Triyanto, 2014). Berdasarkan data WHO, dari 50% penderita hipertensi yang
diketahui hanya 25% yang mendapat pengobatan, dan hanya 12,5% yang diobati dengan baik
(Risnasari, 2015). Di Indonesia, kasus hipertensi mencapai 17-21% dari populasi penduduk dan
kebanyakan tidak terdeteksi. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi hipertensi di tanah air mencapai
31,7% dari total jumlah penduduk, dimana Jawa Timur menempati posisi pertama untuk provinsi
dengan prevalensi tertinggi yaitu sebesar 37,4% (Risnasari, 2015).
Penyakit hipertensi menuntut kepatuhan yang tinggi dari penderitanya. Pada konteks komunitas
sering terjadi klien enggan untuk kembali lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh
pengobatan karena merasa dirinya sudah sehat, mengingat mayoritas penderita hipertensi tanpa gejala.
Tenaga kesehatan berperan penting dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan
kesehatan secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah suportif edukatif yang merupakan
upaya mendampingi atau memfasilitasi masyarakat selama proses pembelajaran sehingga masyarakat
semakin sadar, mau, dan mampu untuk melakukan anjuran kesehatan. Selama ini jika tanpa gejala
mayoritas masyarakat awam tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas karena berpikir tidak
membutuhkan obat. Padahal banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan mengunjungi pelayanan
kesehatan komunitas, salah satunya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan demikian
tekanan darah dapat terpantau sehingga kondisi suspect hipertensi dapat dideteksi secara dini. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya peningkatan tekanan
darah yang abnormal sehingga menjurus ke hipertensi melalui peningkatan kesadaran diri masyarakat
untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas yang ada di wilayahnya.
.
II. METODE
Masalah perawat komunitas yang belum bisa meningkatkan kesadaran diri masyarakat terhadap
bahaya penyakit hipertensi yang mayoritas tanpa gejala, dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam
memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas agar bisa mendeteksi secara dini penyakit hipertensi dan
penatalaksanaannya dengan baik jika ternyata sudah diderita, memang perlu strategi khusus dalam
mengatasinya. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode yang digunakan untuk
mencapai tujuan kegiatan antara lain: 1) pelatihan komunikasi efektif dengan target para perawat
komunitas, 2) pendidikan kesehatan tentang hipertensi bagi masyarakat, dan 3) pemeriksaan tekanan
darah dan kadar kolesterol total.
Pelatihan komunikasi diberikan lagi untuk perawat komunitas yang relatif sudah lama bertugas
dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi perawat sehingga bisa
membantu mereka dalam meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan
kesehatan komunitas meskipun tanpa gejala. Pengetahuan dan keterampilan perawat yang sudah lama
bekerja perlu di refresh dan diupgrade secara berkesinambungan agar tetap sesuai dengan
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perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Modul pelatihan yang disiapkan mengandung dua konsep
besar, yaitu konsep hipertensi dan konsep komunikasi terapeutik. Target peserta adalah tiga orang
perawat komunitas di Puskesmas Mojo, Surabaya.
Pendidikan kesehatan tentang hipertensi untuk masyarakat awam diberikan dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan mereka tentang hipertensi, terutama tentang bahaya hipertensi dan
penatalaksanaannya, karena untuk dapat merawat diri sendiri diperlukan pengetahuan yang cukup dan
kesadaran diri yang tinggi. Materi pendidikan kesehatan disampaikan menggunakan media leaflet yang
isinya meliputi definisi, etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang,
pencegahan, dan penatalaksanaan (farmakologi dan non-farmakologi). Target peserta adalah 100 orang
dewasa berusia di atas 40 tahun di RW V, Kelurahan Mojo, Surabaya.
Pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol total bagi masyarakat dilakukan untuk
mendeteksi secara dini adanya peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol total yang menjurus ke
dugaan hipertensi pada orang dewasa. Dua parameter ini sangat penting untuk diperiksa secara
berkesinambungan pada orang dewasa berusia di atas 40 tahun yang rentan menderita hipertensi.
Instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer aneroid.
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kadar kolesterol total adalah DTX instrument. Pasca
pengukuran, hasil pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol total dicatat dalam lembar observasi.
Target peserta adalah 100 orang dewasa berusia di atas 40 tahun di RW V, Kelurahan Mojo, Surabaya.
Kegiatan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan pengukuran tekanan darah & kadar
kolesterol total dilaksanakan di masing-masing rumah warga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelatihan komunikasi untuk perawat komunitas belum dapat dilaksanakan karena terkait
situasi pandemi mayoritas tenaga perawat yang bertugas di Puskesmas dikerahkan untuk melaksanakan
program pemerintah terkait pandemi, sehingga belum bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Misalnya:
case finding, rujukan pasien atau suspect Covid-19 untuk pemeriksaan PCR atau perawatan di rumah
sakit, vaksinasi, dokumentasi dan pelaporan data terkait pandemi untuk statistik kesehatan, dan lain-lain
yang terkait. Selain itu penanganan lebih untuk penderita hipertensi, atau orang dewasa yang suspect
hipertensi belum menjadi prioritas Puskesmas untuk saat ini.

Gambar 1. Peserta Kegiatan Mengisi Daftar Hadir

Terdapat 74 orang peserta kegiatan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, yang selanjutnya
mengikuti pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol total. 100% peserta adalah lansia dan
mayoritas perempuan (79.3%). Hipertensi memang memiliki hubungan langsung dengan proses
penuaan (Khorsandi, et al., 2017). Hipertensi merupakan kondisi klinis yang tinggi prevalensinya pada
lansia, yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler dan penurunan kualitas hidup
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(Umpierre, et al., 2019). Khususnya pada lansia yang usianya lebih dari 70 tahun, ditemukan lebih dari
50% menderita hipertensi (Seangpraw, et al., 2019). Sebuah studi di wilayah pedesaan India juga
menemukan bahwa prevalensi hipertensi pada lansia perempuan lebih tinggi dari lansia laki-laki
(Chinnakali, et al., 2012). Studi lain terhadap lansia Malaysia menunjukkan bahwa hipertensi pada
lansia perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: peningkatan berat badan, tingginya konsumsi
karbohidrat dan lemak, serta peningkatan kadar albumin (Eshkoor, et al., 2016).
Kegiatan pendidikan kesehatan tentang hipertensi secara umum berjalan dengan baik. Peserta
tampak memperhatikan penjelasan pemateri dengan sungguh-sungguh. Beberapa peserta tampak sangat
antusias merespon materi yang disampaikan, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Proses diskusi
berjalan interaktif. Peserta diberi keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan atau merefleksikan kondisi
pribadinya pada saat materi sedang disampaikan. Pemateri juga menggunakan beberapa bahasa daerah
dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah peserta memahami
materi yang disampaikan. Setelah kegiatan pendidikan kesehatan berakhir, pemateri memberikan
beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman peserta. Berikut ini adalah pertanyaan yang
sering dilontarkan peserta pada saat kegiatan pendidikan kesehatan berlangsung.
Tabel 1. FAQ (Frequently Asked Question)
No.
Pertanyaan
Jawaban Pemateri
1
Berapa batasan minimal Minimal 140/90 mmHg.
tekanan darah untuk
hipertensi?
2
Apa saja penyebab
Faktor makanan (garam yang berlebihan, lemak dan protein yang
hipertensi?
berlebihan menyebabkan pengentalan darah dan penyempitan
pembuluh darah), gangguan emosi, umur yang bertambah, konsumsi
alkohol dan kopi yang berlebihan, konsumsi tembakau dan obatobatan tertentu yang merangsang peningkatan tekanan darah, dan
juga faktor keturunan. Selain itu bisa juga karena penyakit, kondisi
dan kebiasaan tertentu seperti kencing manis, gangguan fungsi
ginjal, penggunaan kontrasepsi (terutama hormonal), kehamilan,
merokok, obesitas/kegemukan.
3
Apa saja gejala
Sakit kepala atau pusing, kaku kuduk/tengkuk, tapi mayoritas tanpa
hipertensi?
gejala.
4
Apa bahayanya
Dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dalam tubuh
hipertensi?
sampai organ-organ yang mendapatkan suplai darah darinya seperti
jantung, otak dan ginjal. Penyakit yang sering timbul akibat
hipertensi adalah gagal jantung, stroke, juga gagal ginjal. Ujungnya
adalah kematian.
5
Bagaimana penanganan a. Mempertahankan berat badan ideal
hipertensi yang bisa
b. Kurangi asupan garam (sodium), konsumsi mineral yang cukup
dilakukan oleh orang
c. Latihan fisik secara teratur / olahraga
awam di rumah?
d. Batasi konsumsi alkohol, kopi, dan rokok
e. Hindari stres
Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa rasa ingin tahu peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini
terhadap penyakit hipertensi sangat tinggi. Kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan cukup
bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit hipertensi, mayoritas
mengekspresikan peningkatan pemahamannya secara verbal. Intervensi berupa pendidikan kesehatan
untuk para lansia yang rentan menderita hipertensi dapat meningkatkan kepercayaan kesehatan dan
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performa lansia dalam menjaga status kesehatannya, sehingga pendidikan kesehatan sangat
direkomendasikan untuk bisa meningkatkan kemampuan perawatan diri pada lansia (Khorsandi, et al.,
2017).
Perubahan kesadaran diri untuk lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan komunitas pasca
kegiatan pendidikan kesehatan perlu dievaluasi pasca pandemi.
Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol yang dilakukan setelah kegiatan
pendidikan kesehatan tentang hipertensi juga berjalan dengan baik. Seluruh peserta kegiatan
pendidikan kesehatan diperiksa tekanan darah dan kadar kolesterolnya, yaitu sebanyak 74 orang lansia.
Animo masyarakat sangat tinggi untuk dua jenis pemeriksaan ini. Hal ini menunjukkan kesadaran diri
masyarakat yang baik untuk mendeteksi secara dini kemungkinan menderita hipertensi. Dari 74 orang
peserta yang diperiksa, ada 15 orang yang mengalami peningkatan tekanan darah atau suspect
hipertensi (20.27%) dan 16 orang yang mengalami hiperkolesterolemia (21.62%). Hal ini menunjukkan
status kesehatan lansia di RW V Kelurahan Mojo cukup baik, namun perlu ditingkatkan melalui
penerapan gaya hidup sehat. Pedoman penatalaksanaan hipertensi saat ini lebih menekankan pada
strategi non-farmakologi sebagai pendekatan tahap pertama untuk menurunkan tekanan darah, yaitu
dengan memodifikasi gaya hidup sehingga sangat disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat
(Umpierre, et al., 2019).

Gambar 2. Pemeriksaan Kadar Kolesterol Total

IV. SIMPULAN
Pendidikan kesehatan tentang hipertensi untuk para lansia bermanfaat untuk meningkatkan
pemahaman mereka, khususnya terhadap bahaya hipertensi dan penatalaksanaannya. Pemeriksaan
tekanan darah dan kadar kolesterol total bermanfaat untuk mendeteksi secara dini adanya kemungkinan
menderita hipertensi pada lansia.
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