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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Persepsi  kerentanan yang kurang baik yaitu sebanyak 14 orang (46,7%), 

dan yang memberikan  persepsi kerentanan baik sebanyak 16 orang 

(53,3%). Persepsi kerentanan yang kurang baik ditunjukkan pada 

pernyataan semakin bertambah usia berisiko darah tinggi sebanyak 26,7%. 

Sedangkan persepsi kerentanan yang baik ditunjukkan pada pernyataan 

makan jerohan dan gorengan berisiko terkena darah tinggi sebanyak 

93,3%. 

2. Persepsi keseriusan yang kurang baik yaitu sebanyak 50% dan yang baik 

sebanyak 50%. Persepsi keseriusan yang kurang baik ditunjukkan pada 

pernyataan tengkuk sakit adalah tanda-tanda darah tinggi namun malas 

berobat, pusing adalah tanda-tanda darah tinggi namun malas berobat 

sebanyak 23,3%. Sedangkan persepsi keseriusan yang baik ditunjukkan 

pada pernyataan darah tinggi menyebabkan komplikasi seperti stroke, 

darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung 

sebanyak 83,3 %. 

3. Perilaku pencegahan yang kurang baik yaitu sebanyak 50% dan yang baik 

sebanyak 50%. Upaya pencegahan primer yang kurang baik ditunjukkan 

dari pernyataan rajin jogging atau berolahraga mencegah darah tinggi 

sebanyak 33,3% responden tidak melakukan, sedangkan perilaku 

pencegahan primer hipertensi yang baik ditunjukkan dari pernyataan 

berkumpul dengan keluarga mengurangi stress agar tidak darah tinggi 

sebanyak 96,7 %. Perilaku pencegahan sekunder hipertensi yang kurang 

baik ditunjukkan dari pernyataan berat badan berlebih mencegah darah 
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tinggi sebanyak 23,3 % responden tidak melakukan, sedangkan perilaku 

pencegahan sekunder hipertensi yang baik ditunjukkan dari pernyataan 

makan mentimun mencegah darah tinggi sebanyak 100%. Upaya 

pencegahan tersier yang kurang baik ditunjukkan dari pernyataan jika 

terkena stroke akan mengikuti fisioterapi sebanyak 23,3% , sedangkan 

perilaku pencegahan tersier hipertensi yang baik ditunjukkan dari 

pernyataan tidak mengkonsumsi makanan asin mengurangi keparahan 

darah tinggi sebanyak 96,6 %. 

4. Ada hubungan yang bermakna antara persepsi kerentanan dengan perilaku 

pencegahan hipertensi pada lansia. Berdasarkan nilai korelasi sebesar 

0,793 tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang kuat. 

5. Ada hubungan yang bermakna antara persepsi keseriusan dengan perilaku 

pencegahan hipertensi pada lansia. Berdasarkan nilai korelasi sebesar 

0,733 tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang kuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.unimus.ac.id

http://lib.unimus.ac.id
http://repository.unimus.ac.id


61 

 

 

 

B. Saran 

1. Lansia  

Lansia diharapkan untuk menghindari makanan asin, tidak merokok, 

menghindari stress, mengatur pola makan, rajin berolahraga, mengurangi 

berat badan, rajin minum obat hipertensi, istirahat yang cukup, tidak 

minum kopi, rajin mengkontrol tekanan darah ke posyandu, mengikuti 

fisioterapi bila terkena komplikasi seperti stroke. 

2. Bagi Profesi Perawat 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat, maka perawat harus dapat 

memberikan informasi dalam pencegahan primer,sekunder dan tersier  

seperti memberikan penyuluhan tentang hipertensi, diit rendah garam, 

minum obat hipertensi agar terkontrol. 

3. Peneliti lebih lanjut 

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis diharapkan  

dapat mengikutsertakan seluruh lansia dalam satu wilayah dengan tidak 

terbatas pada lansia yang aktif di Posyandu saja sehingga dapat diketahui  

kondisi lansia secara keseluruhan. 
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