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ABSTRAK 
 

Lansia akan mengalami gejala penuaan kondisi fisik, psikologis dan intelegensia, hal ini akan 
berpengaruh terhadap seluruh dampak kehidupan lansia termasuk kesehatannya. Salah satu 
penyakit yang sering dijumpai pada lansia karena pengaruh proses degenerasi adalah hipertensi. 
Terkadang lansia tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hipertensi, sering kali didapat mereka 
baru memeriksakan diri apabila telah ada gejala lanjut hipertensi. Hipertensi yang terjadi dalam 
jangka waktu lama dan terus menerus bisa memicu stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan 
merupakan penyebab utama gagal ginjal  kronik, (Purnomo,2009).Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan motivasi pencegahan kekambuhan hipertensi 
pada lansia. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Pengambilan sampel dengan teknik total sampling sebanyak 63 sampel. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul di tabulasi kemudian dilakukan analisa dan uji 
korelasi yang dipakai adalah chi-square. 
Hasil penelitian di dapatkan dari 44,4% lansia yang memiliki pengetahuan tidak baik juga memiliki 
motivasi tidak baik. Uji chi-square menunjukkan hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 
motivasi pencegahan kekambuhan hipertensi pada lansia. 
Hasil dari analisa penelitian ini didapatkan bahwa nilai p value = 0,039 < α = 0,05 sehingga H0 
ditolak yang mempunyai makna terdapat hubungan dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 
0,251 yang berarti keeratan hubungan rendah dan arah hubungan positif. 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan tingkat pengetahuan dengan motivasi pencegahan 
kekambuhan hipertensi pada lansia di desa Pondok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. 
 
Kata kunci : Tingkat pengetahuan, Motivasi, Lansia 
 
PENDAHULUAN 

 
Tubuh yang sehat menjadi dambaan 

semua orang, tidak terkecuali pada lansia. 
Lansia akan mengalami gejala penuaan 
kondisi fisik, psikologis dan intelegensia, hal 
ini akan berpengaruh terhadap seluruh 
dampak kehidupan lansia termasuk 
kesehatannya. Salah satu penyakit yang sering 
dijumpai pada lansia karena pengaruh proses 
degenerasi adalah hipertensi. Terkadang lansia 
tidak menyadari bahwa dirinya mengalami 
hipertensi, sering kali didapat mereka baru 
memeriksakan diri apabila telah ada gejala 
lanjut hipertensi. Hipertensi yang terjadi 
dalam jangka waktu lama dan terus menerus 
bisa memicu stroke, serangan jantung, gagal 
jantung, dan merupakan penyebab utama 
gagal ginjal  kronik, (Purnomo, 2009).  

Hipertensi pada usia lanjut  
dikarenakan pembuluh darah arteri  
mengalami penurunan elastisitas atau  
kekakuan, sehingga respon pembuluh darah  
untuk membesar atau mengecil menjadi  
berkurang. Gangguan elastisitas pembuluh  
darah ini menyebabkan tekanan darah  sistolik 
meningkat sehingga volume darah  aorta 
(pembuluh darah dari jantung  keseluruh 
tubuh) berkurang yang pada  akhirnya 
menyebabkan tekanan darah  diastolik 
menurun. Semakin besar perbedaan antara 
tekanan  darah sistolik dan diastolik, semakin 
besar  pula resiko komplikasi ke pembuluh 
darah  jantung dan akibatnya akan 
mempengaruhi  organ-organ seperti jantung, 
otak, dan  ginjal, (Sustrani, 2006). 

Profil data kesehatan Indonesia tahun 
2011 menyebutkan bahwa hipertensi 
merupakan salah satu dari 10 penyakit dengan 
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kasus rawat inap terbanyak di rumah sakit 
pada tahun 2010, dengan proporsi kasus 
42,38% pria dan 57,62% wanita, serta 4,8% 
pasien meninggal dunia, (Kemenkes RI, 
2013). Prevalensi hipertensi di Indonesia 
sebesar 26,5% pada tahun 2013, tetapi  yang 
sadar memeriksakan diri  akan penyakit 
hipertensi hanya sebesar 9,5%. Hal ini 
menandakan bahwa sebagian besar kasus 
hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis 
dan terjangkau pelayanan kesehatan, 
(Kemenkes RI, 2013). Pada tahun 2014 
jumlah lansia di Jawa Timur mencapai 
10,96% atau 4,2 juta jiwa, sedangkan jumlah 
lansia di kabupaten ponorogo tahun 2015, 
laki-laki 66.741 dan perempuan 77.967, total 
144.678 lansia, (Dinkes Ponorogo,2015). 
Jumlah penderita hipertensi di desa Pondok 
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo 
mengalami peningkatan setiap tahun, dimana 
pada tahun 2013 penderita hipertensi sejumlah 
115 orang, tahun 2014 sejumlah 136 orang 
dan pada tahun 2015 sejumlah 157 orang, 
(Laporan SP2TP Polindes desa Pondok, 
2015). 

Direntang umur lansia yang semakin 
menua terjadi proses kemunduran kognitif 
maupun intelegensi dimana kemampuan 
penerimaan atau mengingat akan mengalami 
penurunan.Hipertensi masih menjadi masalah 
kesehatan pada penderita hipertensi. Sebagai 
hasil pembangunan yang pesat dewasa ini 
dapat meningkatkan umur harapan hidup, 
sehingga jumlah penderita hipertensi 
bertambah tiap tahunnya, peningkatan usia 
tersebut sering diikiuti dengan meningkatnya  
penyakit degeneratif dan masalah kesehatan 
lain pada kelompok ini. Kenaikan volume 
darah diikuti dengan peningkatan curah 
jantung inilah yang menyebabkan hipertensi 
(Guyton & Hall, 2006).Klien hipertensi harus 
menjaga pola makan dan gaya hidup yang 
sehat, selain itu perlu adanya motivasi dari 
anggota keluarga yang lain. Motivasi adalah 
karakteristik psikologis manusia yang 
memberi kontribusi  pada tingkat komitmen 
seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang  
menyebabkan, menyalurkan, dan 
mempertahankan tingkah laku manusia dalam 
arah tekad tertentu, (Nursalam, 2008). 

Penyakit hipertensi diatas dapat 
dicegah dengan motivasi yang kuat dan 
didukung dengan perilaku yang baik dari 
penderita hipertensi dalam mencegah 

terjadinya komplikasi, seperti menurunkan 
berat badan sampai batas ideal, mengubah 
pola makan sesuai dengan program diit, 
mengurangi penggunaan natrium, aktivitas 
fisik yang cukup, menghindari stres berat, dan 
berhenti minum alkohol, merokok,serta 
penderita hipertensi sebaiknya mendapat 
informasi yang cukup tentang upaya 
pencegahan hipertensi agar dapat mencegah 
terjadinya komplikasi dan kekambuhan yang 
lebih lanjut. Penderita hipertensi harus 
mengetahui upaya pencegahan kekambuhan 
hipertensi setiap hari dengan ada atau 
tidaknya sakit dan gejala yang timbul. Hal ini 
dimaksudkan agar keadaan tekanan darah 
penderita hipertensi tetap stabil sehingga 
dapat terhindar dari penyakit hipertensi dan 
komplikasinya, (Agrina 2011).  

Terinspirasi dari penyakit yang 
dialami lansia, kemudian melakukan study 
pendahuluan di lingkungan tempat tinggal 
lansia terdapat 63 orang lansia yang menderita 
penyakit hipertensi. Setelah itu saya 
membuktikan lagi datang ke polindes dan 
melakukan study pendahuluan pada saat 
posyandu lansia dan didapatkan data bahwa 
kebanyakan lansia yang datang dengan 
diagnosa atau menderita hipertensi. Data dari 
polindes desa Pondok, kecamatan Babadan 
kabupaten Ponorogo juga menyebutkan 
bahwa angka kejadian hipertensi mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Maka dari itu 
peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 
tingkat pengetahuan dengan motivasi 
pencegahan kekambuhan hipertensi pada 
lansia di desa Pondok kecamatan Babadan 
kabupaten Ponorogo. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

analitik korelasional dengan pendekatan cross 
sectional. Populasinya adalah seluruh lansia 
penderita hipertensi yang berobat di polindes 
desa pondok kecamatan babadan kabupaten 
ponorogo pada bulan pebruari s/d april 
sejumlah 63 lansia dengan teknik sampling 
menggunakan total sampling.Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner, kemudian data 
diolah meliputi editing, coding, scoring, dan 
tabulating, kemudian dianalisis menggunakan 
teknik Chi Square menggunakan bantuan 
program SPSS 16.0 for Windows dengan nilai 
α < 0,05. 
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HASIL PENELITIAN 
 
1. Data Umum 
Tabel1 Tendensi Sentral Responden 

Berdasarkan Karakteristik Usia 
Responden di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo 2015. 

Mean Median Modus Min-
Max 

SD CI 

65,61 66,00 65,00 60-69 2,813 64,91-
66,32 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 
bahwa rata-rata usia responden 65,61 tahun, 
dengan nilai tengah (median) 66 tahun, dan 
modus yaitu 65 tahun. Usia terendah 60 tahun 
dan usia tertinggi 69 tahun. 
 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Karakteristik Pendidikan 
Responden di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo 2015. 

No Pendidikan F % 
1 Tidak Tamat SD 30 47.6 
2 SD 13 20.6 
3 SMP 7 11.1 
4 SMA 11 17.5 
5 S1 2 3.2 

Jumlah 63 100 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 

bahwa sebagian besar  responden di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo berpendidikan tidak tamat SD 
sebanyak 30 responden (47,6%) dan sebagian 
kecil berpendidikan S1 sebanyak 2 responden 
(3,2%). 

 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan 
Responden di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo 2015. 

No Pekerjaan F % 
1 Petani 56 88.9 
2 Pedagang 5 7.9 
3 Pensiunan 1 1.6 
4 Guru 1 1.6 

Jumlah 63 100 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo bekerja sebagai petani sebanyak 56 
responden (88,9%) dan sebagian kecil bekerja 

sebagai pensiunan dan guru sebanyak 1 
responden (1,6 %). 

 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Karakteristik Jenis 
Kelamin Responden di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo 2015. 

No Jenis Kelamin F % 
1 Laki-laki 17 27.0 
2 Perempuan 46 73.0 

Jumlah 63 100 
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 46 responden (73,0%) dan sebagian 
kecil berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17  
responden (27,0 %). 

 
2. Data Khusus 
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Tingkat 

Pengetahuan Lansia di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo 2015. 

No 
Tingkat Pengetahuan 

Lansia F % 

1 Baik 24 38.1 
2 Tidak baik 39 61.9 

Jumlah 63 100 
Data tabel 5 di dapatkan sebagian 

besar tingkat pengetahuan lansia di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo dalam kategori Tidak baik sebanyak 
39 responden (61,9%) dan sebagian kecil 
dalam kategori Baik sebanyak 24 responden 
(38,1%). 

 
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Motivasi 

Pencegahan Kekambuhan Hipertensi 
di Desa Pondok Kecamatan Babadan 
Kabupaten Ponorogo 2015. 

No Motivasi Pencegahan 
Kekambuhan  F % 

1 Baik 24 38.1 
2 Tidak baik 39 61.9 

Jumlah 63 100 
Data tabel 6 sebagian besar motivasi 

pencegahan kekambuhan hipertensi di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo dalam kategori Tidak baik sebanyak 
39 responden (61,9%) dan sebagian kecil 
dalam kategori Baik sebanyak 24  responden 
(38,1%). 
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Tabel 7 Tabel Tingkat Pengetahuan dengan Motivasi Pencegahan Kekambuhan Hipertensi pada 

Lansia di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 2015. 
No. Pengetahuan Motivasi Jumlah P Value C 

Baik % Tidak baik % F % 

0,039 0,251 
1. Baik 13 20,6 11 17.5 24 38.1 
2. Tidak baik 11 17.5 28 44,4 39 61.9 

Jumlah 24 38.1 39 61.9 63 100 
Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden di desa Pondok 

kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo lansia yang berpengetahuan tidak baik memiliki motivasi 
yang tidak baik dalam pencegahan kekambuhan hipertensi yaitu sebanyak 28 orang (44,4%). 

Dari Hasil uji statistik menggunakan Chi Square di dapatkan nilai p = 0,039 < α = 0,05, 
sehingga secara statistik Ha diterima berarti ada hubungan antara hubungan tingkat pengetahuan 
motivasi pencegahan kekambuhan hipertensi pada lansia di desa Pondok kecamatan Babadan 
kabupaten Ponorogo dengan nilai koefisein kontingensi sebesar 0,251 yang diintepretasikan bahwa 
kekuatan hubungan antar variabel pada tingkat rendah, dengan arah hubungan positif. 
 
PEMBAHASAN 

 
1. Tingkat Pengetahuan Lansia di Desa 

Pondok Kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo 2015. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang 
dilakukan pada 63 lansia di desa Pondok 
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, 
berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan  
61,9% responden dengan tingkat pengetahuan 
dalam kategori tidak baik dengan usia rata-
rata 65,61 tahun dan sebagian besar responden 
tidak tamat SD dengan pengetahuan buruk 
sebanyak 24 responden (61,5%). Dari hasil 
crosstab didapat ada hubungan pendidikan 
dengan pengetahuan.  

Menurut Notoatmodjo (2004) 
mengatakan pengetahuan merupakan hasil 
tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 
pengindraan terhadap obyek tertentu. 
Pengindraan panca indera manusia yaitu 
indera penglihatan, pendengaran penciuman, 
rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 
manusia diperoleh melalui mata dan telinga, 
yaitu proses melihat dan mendengar. Selain 
itu proses pengalaman dan proses belajar 
dalam pendidikan formal maupun informal. 

Menurut Titik (2015), faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan antara lain 
tingkat pendidikan yakni upaya untuk 
memberikan pengetahuan sehingga terjadi 
perubahan perilaku positif yang meningkat, 
informasi yaitu seseorang yang mendapatkan 
informasi lebih banyak akan menambah 
pengetahuan yang lebih luas, pengalaman 
yakni sesuatu yang pernah dilakukan 
seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informasi, 
budaya yakni tingkah laku manusia dalam 
memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap dan 
kepercayaan dan sosial ekonomi yaitu 
kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

Menurut (Notoatmodjo, 2004) faktor 
pengetahuan dipengaruhi yang pertama adalah 
faktor usia, usia mempengaruhi terhadap daya 
tangkap dan pola pikir seseorang, semakin 
bertambah usia akan semakin berkembang 
pula daya tangkap dan pola pikirannya 
sehingga pengetahuan yang diperolehnya 
semakin membaik. Kedua adalah faktor 
pendidikan hal ini disebabkan karena 
pengetahuan disebabkan oleh faktor tingkat 
pendidikan bahwa pendidikan mempengaruhi 
proses belajar, semakin tinggi pendidikan 
seseorang maka semakin mudah orang 
tersebut untuk menerima informasi. Ketiga 
adalah ditinjau dari jenis pekerjaan yang 
sering berinteraksi dengan orang lain lebih 
banyak pengetahuannya bila dibandingkan 
dengan orang tanpa ada interaksi dengan 
orang lain. 

Dari uraian diatas didapatkan hasil 
bahwa sebagian besar lansia dengan tingkat 
pengetahuan tidak baik sebagian besar berusia 
66-70 tahun. Hal ini karena pada umur-umur 
tertentu seseorang akan  mengalami 
penurunan kemampuan penerimaan atau 
mengingat sesuatu seiring dengan usia 
semakin lanjut. Hal ini menunjang dengan 
adanya tingkat pendidikan yang rendah. 
Lanjut usia sebagai kelompok yang 
mengalami kemunduran daya ingat, sehingga 
tidak dapat memahami pengetahuan tentang 
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hipertensi dengan sempurna, namun hanya 
berkeinginan untuk menuruti keinginannya 
yaitu makan makanan yang di inginkannya. 

Berdasarkan dari hasil penelitiann 
tabel 5 menunjukkan 38.1% responden 
dengan tingkat pengetahuan dalam kategori 
baik dengan usia rata-rata 65,61 tahun. 
Intelektual yang menurun di masa dewasa 
madya (usia 40 sampai dengan 60 tahun) 
sampai saat ini merupakan suatu hal yang 
masih banyak di perdebatkan (Santrock, 
(2004). Menurut Nugroho (2008), umumnya 
setelah seseorang memasuki tahap lansia 
maka akan mengalami penurunan fungsi 
kognitif (proses belajar, persepsi, pemahaman, 
pengertian dan lain-lain) dan psikomotor 
(gerakan, tindakan, koordinasi). Jhon Horn 
(2009) dalam Yulianti (2010), berpendapat 
bahwa beberapa kemampuan intelektual 
menurun, sedangkan kemampuan lainnya 
tidak. Horn menyatakan bahwa kecerdasan 
yang mengkristal, yaitu sekumpulan informasi 
dan kemampuan-kemampuan verbal yang 
dimiliki individu meningkat, seiring dengan 
peningkatan usia, sedangkan kecerdasan yang 
mengalir, yaitu kemampuan seseorang untuk 
berfikir abstrak menurun secara pasti sejak 
masa dewasa madya. 

Pada sebagian lansia, mereka 
menyadari bahwa pengetahuan sangat penting 
dalam proses penyembuhan penyakit 
hipertensi yang dideritanya. Hal ini akan 
mempengaruhi rasa ingin tahu pada lansia 
tersebut dengan cara mencari informasi 
melalui media-media yang ada ataupun 
bertanya langsung pada tenaga kesehatan. 
 
2. Motivasi Pencegahan Kekambuhan 

Hipertensi pada Lansia di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo 2015. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di desa Pondok kecamatan Babadan 
kabupaten Ponorogo dari tabel 6  
menunjukkan bahwa 61,9% responden dengan 
motivasi dalam kategori tidak baik dengan 
usia rata-rata 65,61 tahun. 

Motivasi adalah karakteristik 
psikologis manusia yang memberi kontribusi  
pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini 
termasuk faktor-faktor yang  menyebabkan, 
menyalurkan, dan mempertahankan tingkah 
laku manusia dalam arah tekad tertentu, 
(Nursalam, 2008). Motivasi adalah proses 

kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi 
untuk  mencapai  sasaran  organisasi yang 
dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut 
untuk memuaskan kebutuhan sejumlah 
individu. Meskipun secara umum motivasi 
merujuk ke upaya yang dilakukan guna 
mencapai setiap sasaran, disini kita merujuk 
ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah 
perilaku yang berkaitan dengan kerja, 
(Robbins, 2008). 

Menurut Robbins (2008), antara lain 
bahwa beberapa studi psikologis yang 
dilakukan menunjukkan bahwa wanita lebih 
besedia mematuhi tanggung jawab dan tugas 
dalam keluarga sedangkan pria lebih agresif 
dan lebih besar kemungkinan memiliki 
pengharapan sukses. Namun disini lansia 
berjenis kelamin wanita kurang mempunyai 
minat dalam pencegahan kekambuhan 
penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi diatas 
dapat dicegah dengan motivasi yang kuat dan 
didukung dengan perilaku yang baik dari 
penderita hipertensi dalam mencegah 
terjadinya komplikasi, seperti menurunkan 
berat badan sampai batas ideal, mengubah 
pola makan sesuai dengan program diit, 
mengurangi penggunaan natrium, aktivitas 
fisik yang cukup, menghindari stres berat, dan 
berhenti minum alkohol, merokok, serta 
penderita hipertensi sebaiknya mendapat 
informasi yang cukup tentang upaya 
pencegahan hipertensi agar dapat mencegah 
terjadinya komplikasi dan kekambuhan yang 
lebih lanjut. Penderita hipertensi harus 
mengetahui upaya pencegahan kekambuhan 
hipertensi setiap hari dengan ada atau 
tidaknya sakit dan gejala yang timbul. Hal ini 
dimaksudkan agar keadaan tekanan darah 
penderita hipertensi tetap stabil sehingga 
dapat terhindar dari penyakit hipertensi dan 
komplikasinya, (Agrina,2011). 

Motivasi adalah suatu dorongan 
dalam diri untuk mencapai tujuan. Faktor 
yang mempengaruhi motovasi pada penelitian 
ini adalah usia dan jenis kelamin, hasil dari 
penelitian ini di dapatkan bahwa sebagian 
besar memiliki motivasi tidak baik dengan 
usia antara 66-70 tahun dan sebagian besar 
berjenis kelamin perempuan. Faktor lain yang 
mempengaruhi motivasi pencegahan 
hipertensi pada lansia yaitu dari dalam diri 
lansia yang tidak patuh dengan pantangan 
yang di anjurkan tenaga kesehatan dan 
kurangnya dukungan dari keluarga. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian tabel 
6 didapatkan 38,1% responden dengan 
motivasi dalam kategori baik dengan usia 
rata-rata 65,61 tahun. Berlangsungnya proses 
motivasi dimulai saat seseorang yang 
mengenali baik secara sadar ataupun tidak 
pada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi 
kemudian mereka berupaya membuat sasaran 
yang di perkirakan akan dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut. Adapun terjadinya proses 
motivasi di pengaruhi oleh dua hal yaitu 
pengaruh pengalaman. Ketika pengalaman 
dari seseorang yang mendorongnya 
mengambil tindakan tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan didapat, akan di peroleh suatu 
proses pemahaman bahwa beberapa tindakan 
tertentu dapat membantu mencapai sasaran. 
Pengaruh harapan, kekuatan harapan 
hakekatnya didasari oleh pengalaman masa 
lalu, tetapi kadang kala seseorang sering 
dihadapi kepada hal-hal baru misalnya 
perubahan dalam lingkungan, (Swanburg, 
2009). 

Sebagian lansia yang memiliki 
keinginan untuk sembuh dari penyakit 
hipertensi yang dideritanya, maka mereka  
lebih menjaga pola makan sesuai diit 
hipertensi. Hal ini akan meningkatkan 
motivasi pencegahan kekambuhan hipertensi 
pada lansia. 

 
3. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan 

Motivasi Pencegahan Kekambuhan 
Hipertensi pada Lansia di Desa Pondok 
Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo 2015. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil 
bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan 
dengan motivasi pencegahan kekambuhan 
hipertensi pada lansia di desa Pondok 
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. 
Dari data penelitian yang telah didapatkan 
dari 63 responden bahwa sebagian besar 
responden di desa Pondok kecamatan 
Babadan kabupaten Ponorogo lansia yang 
berpengetahuan tidak baik memiliki motivasi 
yang tidak baik dalam pencegahan 
kekambuhan hipertensi yaitu sebanyak 28 
orang (44,4%). Dari hasil uji statistic 
menggunakan Chi Square di dapatkan nilai p 
= 0,039 < α = 0,05, sehingga secara statistik 
Ha diterima berarti ada hubungan antara 
tingkat pengetahuan dengan motivasi 
pencegahan kekambuhan hipertensi pada 

lansia di desa Pondok Kecamatan Babadan 
Kabupaten Ponorogo dengan nilai koefisein 
kontingensi sebesar 0,251 yang 
diintepretasikan bahwa kekuatan hubungan 
antar variabel pada tingkat rendah, dengan 
arah hubungan positif.  

Menurut Titik (2015) faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya 
tingkat pendidikan, informasi, pengalaman, 
budaya dan sosial ekonomi. Berbagai upaya 
yang dapat dilakukan oleh manusia untuk 
memperoleh pengetahuan adalah orang yang 
memiliki otoritas yaitu salah satu upaya 
seseorang mendapatkan pengetahuan yaitu 
dengan bertanya pada orang yang memiliki 
otoritas atau yang dianggap lebih tahu.  

Selain pengetahuan, ada 2 faktor yang 
mempengaruhi motivasi untuk mencegah 
kekambuhan hipertensi pada lansia yaitu 
faktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor 
intrinsik antara lain kebutuhan, harapan, dan 
minat. Sedangkan untuk faktor ekstrinsik 
yaitu dorongan keluarga, lingkungan dan 
media. Pada penelitian ini didapatkan hasil 
bahwa sebagian besar lansia memiliki 
motivasi tidak baik karena faktor kurangnya 
dukungan dari keluarga dalam mencegah 
kekambuhan hipertensi.  

Pengetahuan lansia yang kurang 
tentang motivasi pencegahan kekambuhan 
hipertensi pada lansia mengakibatkan 
kurangnya pemahaman lansia dalam 
pemanfaatan posyandu lansia. Keterbatasan 
pengetahuan ini akan mengakibatkan dampak 
yang kurang baik dalam pemeliharaan 
kesehatannya. Menurut Soekanto (2006) ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan yaitu umur, tingkat pendidikan, 
informasi yang diperoleh, pengalaman dan 
sosial ekonomi. Pengetahuan tentang 
hipertensi yang kurang pada lansia juga 
berakibat pada motivasi pencegahan 
kekambuhan hipertensi yang kurang juga. 

Maka dari itu perlu pengetahuan yang 
baik untuk mendapatkan motivasi yang baik 
juga dalam proses pencegahan kekambuhan 
hipertensi pada lansia. Pengetahuan lansia 
menjadi meningkat, yang menjadi dasar 
pembentukan sikap dan dapat mendorong 
minat atau motivasi mereka untuk selalu 
mengikuti kegiatan, seperti kegiatan posyandu 
lansia. 
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PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul 
hubungan antara tingkat pengetahuan motivasi 
pencegahan kekambuhan hipertensi pada 
lansia di desa Pondok kecamatan Babadan 
kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1) Tingkat pengetahuan lansia di desa Pondok 

kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo 
dalam kategori Tidak baik sebanyak 39 
responden (61,9%). 

2) Motivasi pencegahan kekambuhan 
hipertensi di desa Pondok kecamatan 
Babadan kabupaten Ponorogo dalam 
kategori Tidak baik sebanyak 39 
responden (61,9%). 

3) Terdapat hubungan antara tingkat 
pengetahuan motivasi pencegahan 
kekambuhan hipertensi pada lansia di desa 
Pondok kecamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo dengan nilai p 0,039 < dari 0,05 
dengan nilai koefisein kontingensi sebesar 
0,251 yang diintepretasikan bahwa 
kekuatan hubungan antar variabel pada 
tingkat rendah, dengan arah hubungan 
positif. 

 
2. Saran 
1) Bagi Lansia dan Keluarga 

Diharapkan lansia lebih menjaga pola 
makan sesuai program diit yang di anjurkan, 
serta rutin memeriksakan tekanan darahnya ke 
pelayanan kesehatan terdekat.Diharapkan 
keluarga dapat mengontrol pola makan lansia 
dan mengingatkan saat jadwal posyandu 
lansia. 
2) Bagi Polindes 

Sebagai data / referensi di polindes 
terkait pengetahuan tentang hipertensi pada 
lansia. Pihak tenaga kesehatan diharapkan 
lebih meningkatkan penyuluhan tentang 
hipertensi agar pengetahuan masyarakat desa 
tersebut lebih baik sehingga dapat 
meningkatkan motivasi pencegahan 
kekambuhan hipertensi. 
3) Bagi Institusi Pendidikan 

Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa terdapat keselarasan antara teori dan 
hasil penelitian dan dapat menambah sumber 
referensi dan daftar pustaka untuk Stikes 
Bhakti Husada Mulia Madiun berkaitan 
dengan hubungan tingkat pengetahuan 

hipertensi dengan motivasi pencegahan 
kekambuhan hipertensi pada lansia. 
4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi referensi untuk penelitian 
selanjutnya dengan berbagai variabel yang 
lebih baik. 
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