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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, 

jumlah dan pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya usia harapan hidup yang 

terus meningkat. Usia harapan hidup meningkat terjadi karena keberhasilan 

pembangunan yaitu kemajuan dibidang kesehatan, pendidikan, pengetahuan, 

dan tingkat pendapatan semakin meningkat. Adanya peningkatan usia harapan 

hidup menyebabkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dari tahun ke 

tahun. Peningkatan jumlah dan pertumbuhan penduduk lanjut usia terbesar 

yaitu di Indonesia sebesar 414%, Thailand sebesar 337%, India sebesar 242%, 

dan China sebesar 220% (Darmojo & Martono, 2006).  

Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan 

kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. 

Keadaan itu cenderung berpotensi  menimbulkan masalah kesehatan secara 

umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia (Sumosadjuno, 1995). 

World Health Organization mengklasifikasikan lansia meliputi: middle 

age (45–49 tahun), elderly (60-74 tahun), old (75-79 tahun), very old ( diatas 

90 tahun) (Nugroho, 2008). Pada hari kesehatan sedunia tanggal  7  April  

2012,  WHO  mengajak  negara-negara  untuk  menjadikan  penuaan sebagai 

prioritas penting mulai dari sekarang. Rata-rata usia harapan hidup di negara-

negara  kawasan  Asia  Tenggara  adalah  70  tahun,  sedangkan  usia  harapan  
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hidup  di Indonesia  sendiri  termasuk  cukup  tinggi  yaitu  71 tahun, 

berdasarkan Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2011. Menurut badan 

kesehatan dunia WHO pada tahun 1995, diproyeksikan jumlah lanjut usia terus 

meningkat pada tahun 2050 (Martono, 2011). 

Berdasarkan sensus 2010, jumlah lansia Indonesia mencapai 24 juta jiwa 

atau 9,7% dari  total populasi. Pada 2020 mendatang jumlahnya diperkirakan 

meningkat menjadi 28,8 juta dan pada 2050 mendatang menjadi  80 juta jiwa 

(Sindo, 2013). Penduduk Indonesia memiliki tujuh provinsi yang mengalami 

peningkatan jumlah lansia yang besar. Berdasarkan data Departemen Sosial 

(Depsos), jumlah  penduduk  lansia  di Jawa Tengah mencapai 9.36%, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 12,48%, Jawa Timur sebesar 9,36%, Bali 

sebesar 8,77% dan Jawa Barat sebesar 7,09% (Suara Merdeka, 2009). 

Menurut data-data di atas, jumlah lansia di Indonesia tidak sedikit dan 

akan semakin bertambah. Adanya penambahan usia akan semakin bertambah 

juga penyakit yang akan dialami seperti penyakit degenerative dan penyakit 

infeksi. Beberapa penyakit yang banyak dialami pada lansia seperti: diabetes 

mellitus (kencing manis), jantung, hipertensi, kanker, pembesaran prostat, 

penyakit obstruksi kronik, katarak, dan osteoporosis merupakan penyakit yang 

sering menyerang lansia (Darmojo, 2009). 

Hipertensi merupakan penyakit yang sering diderita lansia. Penduduk 

USA lebih dari 50 juta orang dewasa menderita hipertensi, dan sebagian 

termasuk orang yang berusia lebih dari 70 tahun. Prevalensi penderita 

hipertensi di Indonesia sendiri menurut Departemen Kesehatan RI cukup 
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tinggi, yaitu 83 per 1.000 anggota rumah tangga dan 65% nya merupakan 

orang yang telah berusia 55 tahun ke atas. Data penelitian Departemen 

Kesehatan RI menunjukkan hipertensi dan penyakit kardiovaskular cenderung 

meningkat seiring dengan gaya hidup yang jauh dari perilaku hidup bersih dan 

sehat, mahalnya biaya pengobatan hipertensi, disertai kurangnya sarana dan 

prasarana penanggulangan hipertensi (Departemen Kesehatan RI, 2007). 

Diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi di Negara 

berkembang, dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000 menjadi 1,15 milyar 

kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan pada angka penderita hipertensi 

saat ini dan pertambahan penduduk saat ini (Armilawaty dan Amirudin, 2007). 

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg 

dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg (Wilson LM, 1995). Menurut Joint 

National Comitte (2012) semakin tinggi tekanan darah sistolik dan diastolik 

maka semakin besar resiko terkena stroke dan gagal jantung kongestif. 

Selama ini obat golongan diuretika, inhibitor Angiotensin-Converting 

Enzyme (ACE) atau penyekat reseptor alfa adrenergik adalah pilihan yang 

tepat untuk mengobati hipertensi. Pengobatan hipertensi saat ini belum efektif 

karena hanya menurunkan prevalensi sebesar 8%, harga obatnya relatif mahal, 

sering terjadi kekambuhan dan menimbulkan efek samping yang lebih 

berbahaya (Price dan Wilson, 2005). Oleh karena itu, saat ini salah satu 

alternative yang banyak digunakan penderita hipertensi adalah minuman 

tradisional. Minuman tradisional yang memiliki khasiat untuk menurunkan 

tekanan darah seperti ramuan mengkudu, mentimun, bawang putih dan seledri. 
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Selain minuman tradisional terdapat pengobatan atau terapi lain yaitu terapi 

alternative dan komplementer, salah satunya yaitu terapi bekam. 

Bekam menurut Hadits Riwayat Bukhori dalam buku Kasmui (2006), 

Said bin Jubir  berkata dari Ibn Abbas Radiallahu 'anhu bahwa, Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Kesembuhan dapat diperoleh dengan 

tiga cara: pertama dengan meminum madu (dengan obat herbal), kedua dengan 

bekam/ hijamah, dan ketiga dengan (terapi) besi panas. Dan aku tidak 

menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan besi panas". 

Hadits Riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dalam buku Kasmui (2006) 

menerangkan, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Sesungguhnya  cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah 

hijamah (bekam).” (Muttafaq ‘alaihi) dari Abu  Hurairah  Radiallahu 'anhu,  

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam  bersabda: “Jika pada sesuatu yang  

kalian pergunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan, maka hal itu adalah  

bekam (hijamah)”. HR. Ahmad dalam buku Fatahillah, Sabda Rasulullah  

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam : “Sebaik-baik pengobatan  yang  kalian  lakukan  

adalah  al-hijamah.”. 

Bekam dalam buku Fatahillah  (2006)  adalah  metode  pengobatan  

dengan  cara  mengeluarkan  darah  yang terkontaminasi  toksin  atau  oksidan  

dari  dalam  tubuh  melalui  permukaan  kulit  ari. Jika  oksidan  dapat 

dikeluarkan  semua  maka  penyumbatan  aliran  darah  ke  organ-organ  

tertentu  dalam  tubuh  dapat diatasi, sehingga fungsi-fungsi fisiologis tubuh 

kembali normal. 
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Bekam merupakan salah satu terapi komplementer yang bermanfaat dan 

disarankan nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, oleh karena itu 

penulis bermaksud melakukan penelitian di dukuh Singopranan, desa Belor, 

kecamatan Ngaringan, kabupaten grobogan, jawa tengah. Menurut observasi 

yang telah dilakukan di dukuh ini terdapat 156 orang lansia, dan 36 orang 

lansia yang mengalami hipertensi.  

Berdasarkan dari data di atas penulis melakukan penelitian dengan judul, 

“Pengaruh Terapi Bekam kering Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada 

Lansia dengan Hipertensi.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah  di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian, yaitu: “ Adakah pengaruh terapi bekam kering 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di dukuh 

Singopranan, desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah?” 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh terapi bekam kering terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia yang menderita hipertensi di dukuh Singopranan, desa 

Belor, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah.   
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tekanan darah pada lansia penderita hipertensi sebelum 

dilakukannya terapi  bekam kering. 

b. Mengetahui tekanan darah pada lansia penderita hipertensi sesudah 

dilakukannya terapi bekam kering. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi: 

a. Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti dalam 

mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk 

diaplikasikan kepada diri sendiri dan masyarakat, serta meningkatkan 

kemampuan peneliti dalam melakukan terapi bekam kering. 

b. Perawat 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perawat terhadap 

pengaruh dilakukannya terapi bekam kering terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi. 

c. Institusi Pendidikan 

Untuk menambah bahan bacaan dan dapat menjadi referensi sebagai data 

peneliti selanjutnya. 

d. Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap pengaruh terapi bekam 

kering terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. 
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. Penelitian ini antara lain: 

1. Mizan, D M (2008) tentang “Pengaruh Terapi Bekam Kering Terhadap 

Perubahan Tingkat Nyeri Pada Lansia di Panti Wrheda Budi Dharma 

Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

bermakna pada pemberian terapi bekam kering terhadap perubahan tingkat 

nyeri pada lansia di panti wrheda Budi dharma Yogyakarta dengan nilai 

signifikasi 0,00 (P≤0,05). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada variabel dependen. Penelitian terdahulu, variabel dependen 

adalah perubahan tingkat nyeri, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah penurunan tekanan darah. 

2. Setio, K dan Aziz, W W (2013) tentang “Pengaruh Terapi Bekam Basah 

Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Klinik Griya 

Sehat Madina Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh 

terapi bekam basah terhadap penurunan tekanan darah pada pasien dengan 

hipertensi di Klinik Griya Sehat Madina Pekalongan. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel independen. Penelitian 

terdahulu, variabel independen adalah pengaruh terapi bekam basah, 

sedangkan peneliti saat ini variabel independen adalah pengaruh terapi 

bekam kering. Selain itu, responden pada penelitian terdahulu adalah 
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penderita hipertensi, sedangkan responden pada penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah lansia yang menderita hipertensi. 

3. Mustika, Fera., Rahayuningsih, A dan Fajria L (2012) tentang “Pengaruh 

Terapi Bekam terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Klinik 

Bekam DeBesh Center Ar Rahmah dan Rumah Sehat Sabbihisma Kota 

Padang”. Penelitian menunjukkan ada Pengaruh Terapi Bekam terhadap 

Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Klinik Bekam DeBesh Center Ar 

Rahmah dan Rumah Sehat Sabbihisma Kota Padang. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah responden pada penelitian terdahulu 

adalah penderita hipertensi, sedangkan responden pada penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah lansia yang menderita hipertensi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Lansia 

a. Definisi Lansia 

Usia lanjut atau lanjut usia (lansia) menurut Keliat (1999) 

dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan 

manusia. Sedangkan menurut Hurlock (1999), lansia atau usia tua adalah 

suatu periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu periode 

ketika seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Menjadi 

tua bukanlah suatu beban untuk keluarga dan masyarakat. Banyak yang 

beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan manfaat. 

Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa kelemahan 

manusiawi dan sosial. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, 

dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, yang pada 

masa ini seseorang mengalami permasalahan fisik, mental, sosial, dan 

psikologis Permasalahan ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Proporsi populasi lansia relatif 

meningkat dibandingkan populasi usia muda karena usia individu tidak 

dapat dihindari akan terus bertambah dan berlangsung konstan dari lahir 

sampai mati (Stanley dan Beare, 2006). 
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b. Batasan Lansia 

Ada beberapa pendapat mengenai batasan umur lanjut usia, yaitu: 

1) Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

Lanjut usia meliputi: usia pertengahan (Middle Age) ialah kelompok 

usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (Elderly) yakni antara usia 60 

sampai 74 tahun, lanjut usia tua (Old) yakni antara 75 sampai 90 

tahun, dan usia sangat tua (Very Old) yakni diatas 90 tahun. 

2) Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 

Menurut UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, lanjut 

usia adalah seseorang baik wanita maupun pria yang telah berusia 60 

tahun keatas. 

c. Perubahan yang terjadi pada Lansia 

Menurut Constantinides, 1994 dalam Nugroho (2000), menua 

(menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan 

mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Menua 

bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses berkurangnya daya 

tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar 

tubuh. Walaupun demikian, memang harus diakui bahwa ada berbagai 

penyakit yang sering menghinggapi lansia.  
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Berikut perubahan-perubahan lansia menurut Nugroho (2000) : 

1) Perubahan-Perubahan Fisik 

a) Sel 

Sel menjadi lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya, 

berkurangnya jumlah cairan tubuh dan berkurangnya cairan 

intraseluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, 

darah, dan hati, jumlah sel otak menurun, terganggunya mekanisme 

perbaikan sel, serta otak menjadi atrofi sehingga beratnya 

berkurang 5-10%. 

b) Sistem Persarafan 

Terjadi penurunan berat otak sebesar 10-20%, cepatnya menurun 

hubungan persarafan, lambat dalam respon dan waktu untuk 

bereaksi khususnya stres, mengecilnya saraf panca indra, serta 

kurang sensitifnya terhadap sentuhan. 

c) Sistem Pendengaran 

Terjadi presbiakusis (gangguan dalam pendengaran) hilangnya 

kemampuan pendengaran pada telinga dalam terutama terhadap 

bunyi-bunyi atau nada-nada yang tinggi, suara tidak jelas, sulit 

mengerti kata-kata, otosklerosis akibat atrofi membran timpani, 

serta biasanya pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia 

yang mengalami ketegangan jiwa/ stress. 
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d) Sistem Penglihatan 

Timbul sklerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respon terhadap 

sinar, kornea lebih terbentuk sferis (bola), kekeruhan pada lensa 

menyebabkan katarak, meningkatnya ambang, pengamatan sinar, 

daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat dan susah melihat 

dalam cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya 

lapang pandang, serta menurunnya daya membedakan warna biru 

atau hijau. 

e) Sistem Kardiovaskular 

Terjadi penurunan elastisitas aorta, katup jantung menebal dan 

menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun, 

kurangnya elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektivitas 

pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi dari 

tidur ke duduk atau dari duduk ke berdiri dapat menyebabkan 

tekanan darah menurun, mengakibatkan pusing mendadak, serta 

meningginya tekanan darah akibat meningkatnya resistensi 

pembuluh darah perifer. 

f) Sistem Termoregulasi 

Temperatur tubuh terjadi hipotermi secara fisiologis akibat 

metabolisme yang menurun, keterbatasan refleks menggigil dan 

tidak dapat memproduksi panas akibatnya aktivitas otot menurun. 
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g) Sistem Respirasi 

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, 

menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum 

menurun, dan kedalaman bernafas menurun, ukuran alveoli 

melebar dari biasa dan jumlahnya berkurang, kemampuan untuk 

batuk berkurang, serta kemampuan kekuatan otot pernafasan 

menurun 

h) Sistem Gastrointestinal 

Terjadi kehilangan gigi akibat periodontal disease, kesehatan gigi 

yang buruk dan gizi yang buruk, indra pengecap menurun, 

hilangnya sensitivitas saraf pengecap di lidah terhadap rasa manis, 

asin, asam, atau pahit, esofagus melebar, rasa lapar menurun, asam 

lambung menurun, peristaltik lemah dan biasanya timbul 

konstipasi, serta melemahnya daya absorbsi. 

i) Sistem Reproduksi 

Terjadi penciutan ovari dan uterus, penurunan lendir vagina, serta 

atrofi payudara, sedangkan pada laki-laki, testis masih dapat 

memproduksi spermatozoa meskipun adanya penurunan secara 

berangsur-angsur, kehidupan seksual dapat diupayakan sampai 

masa lanjut usia asal kondisi kesehatan baik. 
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j) Sistem Integumen 

Kulit mengerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak, 

permukaan kulit kasar dan bersisik kerana kehilangan proses 

keratinisasi, serta perubahan ukuran dan bentuk-bentuk sel 

epidermis, rambut menipis berwarna kelabu, rambut dalam hidung 

dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat menurunya 

cairan dan vaskularisasi, pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari 

menjadi keras dan rapuh, pudar dan kurang bercahaya, serta 

kelenjar keringat yang berkurang jumlah dan fungsinya. 

k) Sistem Muskuloskeletal 

Tulang kehilangan density (cairan) dan makin rapuh, kifosis, 

pergerakan pinggang, lutut, dan jari-jari terbatas, persendian 

membesar dan menjadi kaku, tendon mengerut dan mengalami 

sclerosis, serta atrofi serabut otot. 

2) Perubahan-Perubahan Mental 

Faktor yang mempengaruhi perubahan mental pada lansia karena 

adanya perubahan fisik, kesehatan lansia secara umum, tingkat 

pendidikan, keturunan, dan lingkungan. 

3) Perubahan-Perubahan Psikososial 

Perubahan psikososial pada lansia karena masa pensiun yang dialami 

lansia dapat dianggap sebagai tolak ukur produktivitas dan identitas 

dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaannya. Selain itu, adanya 

perasaan sadar akan kematian, perubahan dalam cara hidup, penyakit 
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kronis dan ketidakmampuan, serta rangkaian dari kehilangan dapat 

mempengaruhi tingginya perubahan psikososial yang dialami lansia 

4) Perkembangan Spiritual 

Lansia makin matang dalam kehidupan keagamaannya yang terlihat 

dalam proses berfikir dan bertindak dalam sehari-hari. Hal ini 

dikarenakan meningkatnya kesadaran akan datangnya kematian. 

2. Hipertensi 

a. Definisi Hipertensi 

Menurut  WHO, batasan tekanan darah yang dianggap masih 

normal adalah 140 per 90 mmHg, sedangkan tekanan darah lebih dari 

160 per 95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi. Batasan WHO tersebut 

tidak membedakan usia dan jenis kelamin. Hipertensi adalah tekanan 

darah tinggi yang abnormal dan diukur paling tidak pada tiga kesempatan 

yang berbeda (Corwin, 2009). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan 

abnormal tekanan darah dalam arteri secara terus menerus lebih dari 

suatu periode (Udjianti, 2010). Hal ini terjadi bila arteriole-artiole 

konstriksi. Konstriksi arteriole membuat darah sulit  mengalir dan 

meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi menambah 

beban kerja jantung dan arteri yang bila berlanjut dapat menimbulkan 

kerusakan jantung dan pembuluh darah. Hipertensi juga didefinisikan 

sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan 
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darah diastolik lebih dari 90 mmHg yang terjadi pada seorang klien pada 

tiga kejadian terpisah (Ignatavicius, 1994, dalam Udjianti, 2010). 

b. Klasifikasi Hipertensi 

Tekanan darah normal bervariasi sesuai usia. Pada umumnya  

tekanan yang  dianggap optimal adalah kurang dari 120 mmHg untuk 

tekanan sistolik dan 80 mmHg untuk tekanan diastolik, sementara 

tekanan yang dianggap hipertensif adalah lebih dari 140 mmHg untuk 

sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk diastolik. 

Batasan hipertensi dengan memperhatikan usia dan jenis kelamin. 

1) Pria berusia < 45 tahun, dikatakan hipertensi bila tekanan darah pada 

waktu berbaring ≥ 130/90 mmHg. 

2) Pria berusia > 45 tahun, dikatakan hipertensi bila tekanan darahnya > 

145/95 mmHg. 

3) Wanita, hipertensi bila tekanan darah ≥ 160/95mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Di bawah ini tabel klasifikasi hipertensi pada klien berusia ≥ 18 

tahun (The Joint National Committee on Detection, Evaluation, and 

Treathment of High Blood Pressure 2003, dalam Udjianti, 2010). 

Tabel 2.1 klasifikasi hipertensi pada klien berusia ≥ 18 tahun 

Batasan tekanan darah 
(mmHg) 

Kategori 

Diastolik 
< 85 Tekanan darah normal 
85–89 Tekanan darah normal-tinggi 
90-104 Hipertensi ringan 
105-114 Hipertensi sedang 
≥115 Hipertensi berat 
Sistolik, saat diastolik < 90 mmHg 
< 140 Tekanan darah normal 
140-159 Garis batas hipertensi sistolik 

terisolasi 
≥ 160 Hipertensi sistolik terisolasi 

(Udjianti, 2010). 

Tabel 2.2 Klasifikasi hipertensi berdasarkan level tekanan darah 

Kategori 
Tekanan darah sistolik dan 

diastolik blood pressure (SBP 
dan DBP) 

Normal < 120SBP dan < 80 DBP 
Pra-Hipertensi 120-139 SBP atau 80-89 DBP 
Hipertensi tahap I 140-159 SBP atau 90-99 DBP 
Hipertensi tahap II ≥160 SBP atau ≥ 100 DBP 

       (Udjianti, 2010). 

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan 

yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder 

(Corwin, 2009). 
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1) Hipertensi esensial atau hipertensi primer 

Merupakan 90% dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi 

esensial yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang 

tidak diketahui penyebabnya (idiopatik). 

2) Hipertensi sekunder 

Merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi 

sekunder, yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah 

karena suatu kondisi fisik yang sebelumnya seperti penyakit ginjal 

atau gangguan tiroid. Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder 

antara lain: penggunaan kontrasepsi oral, neurogenik (tumor otak, 

ensefalitis, gangguan psikiatris), kehamilan, peningkatan volume 

intravaskuler, luka bakar, dan stress. 

c. Faktor Resiko Hipertensi 

Beberapa yang menjadi faktor resiko berkembangnya hipertensi 

menurut Brunner dan Suddarth 2002, sebagai berikut ini. 

a) Umur 

Umumnya kejadian Hipertensi meningkat dengan meningkatnya umur 

seseorang, pada usia 50 tahun ke atas prevalensi Hipertensi mencapai 

20% atau lebih sehingga menjadi masalah yang serius bagi usia lanjut. 

b) Genetik 

Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi, 

beresiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. 
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c) Jenis kelamin 

Laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita pasca-menopause beresiko 

tinggi untuk mengalami hipertensi. 

d) Diet 

Konsumsi diet tinggi garam atau lemak secara langsung berhubungan 

dengan berkembangnya hipertensi. 

e) Berat badan 

Obesitas (>25% di atas BB ideal) dikaitkan dengan berkembangya 

hipertensi. 

f) Gaya hidup 

Merokok, konsumsi alkohol dan kopi dapat meningkatkan tekanan 

darah, bila gaya hidup menetap. 

d. Patofisiologi Hipertensi 

Tekanan darah bergantung pada kecepatan denyut jantung, volume 

sekuncup, dan TPR (Total Peripheral Resistance) atau resistensi perifer, 

peningkatan salah satu dari ketiga variabel yang  tidak dikompensasi 

dapat menyebabkan hipertensi. Peningkatan denyut jantung dapat terjadi 

akibat rangsangan saraf simpatis atau hormonal yang abnormal pada 

nodus SA. Peningkatan volume sekuncup yang kronis dapat terjadi jika 

volume plasma meningkat dalam waktu lama, karena peningkatan 

volume plasma direfleksikan dengan peningkatan diastolik akhir 

sehingga volume sekuncup dan tekanan darah meningkat. Peningkatan 

volume diastolik akhir dihubungkan dengan peningkatan preload 
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jantung. Peningkatan preload biasanya berhubungan dengan peningkatan 

hasil pengukuran tekanan darah sistolik. Peningkatan volume sekuncup 

yang berlangsung lama dapat terjadi akibat gangguan penanganan garam 

dan air oleh ginjal atau konsumsi garam yang berlebihan. Selain 

peningkatan asupan diet garam, peningkatan abnormal kadar renin dan 

aldosteron atau penurunan aliran darah ke ginjal juga dapat mengganggu 

pengendalian garam dan air (Corwin, 2009).. 

Peningkatan TPR yang kronis dapat terjadi pada peningkatan saraf 

simpatis atau hormon pada arteriol, atau responsivitas yang berlebihan 

dari arteriol terhadap rangsangan normal. Kedua hal tersebut akan 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada peningkatan TPR, 

jantung harus memompa lebih kuat, dan menyebabkan tekanan yang 

lebih besar, untuk mendorong darah melintasi pembuluh-pembuluh yang 

menyempit, hal ini disebut peningkatan afteload jantung, dan berkaitan 

dengan peningkatan tekanan diastolik. Apabila peningkatan afterload 

berlangsung lama, ventrikel kiri mulai mengalami hipertropi 

(pembesaran). Hipertrofi menyebabkan kebutuhan oksigen ventrikel 

semakin meningkat sehingga ventrikel harus memompa darah lebih keras 

lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Corwin, 2009). 

 

 

 

 



21 
 

e. Gambaran Klinis Hipertensi 

Sebagian besar manifestasi klinis terjadi setelah mengalami 

hipertensi bertahun-tahun, gambaran klinis menurut corwin (2009) 

sebagai berikut: 

1) Sakit kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, 

akibat peningkatan tekanan darah intrakardium 

2) Penglihatan kabur akibat kerusakan hipertensif pada retina. 

3) Cara berjalan yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf 

pusat. 

4) Nokturia yang disebabkan peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi 

glomerulus. 

5) Edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan 

kapiler. 

f. Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya 

penyakit jantung, stroke, infark miokard, gagal ginjal, enselopati, dan 

kejang pada wanita preklamsi (Corwin, 2009). 

g. Penatalaksanaan Hipertensi 

Pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan menurunkan 

kecepatan denyut jantung, volume sekuncup, atau TPR. Untuk 

mengurangi tekanan darah dapat dilakukan Intervensi farmakologis dan 

non farmakologis, berikut penatalaksanaan menurut Corwin (2009). 
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1) Intervensi Famakologis 

Terapi farmakologis yaitu obat antihipertensi yang dianjurkan oleh 

JNC VII yaitu diuretika, terutama jenis thiazide (Thiaz) atau 

aldosteron antagonis, beta blocker, calcium chanel blocker atau 

calcium antagonist, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), 

Angiotensin II Receptor Blocker atau AT1 receptor antagonist/ 

blocker (ARB) 

2) Intervensi Non Farmakologis 

a) Penurunan berat badan dapat mengurangi tekanan darah, dengan 

mengurangi beban kerja jantung sehingga kecepatan denyut 

jantung dan volume sekuncup berkurang. 

b) Olahraga, terutama yang disertai dengan penurunan berat badan. 

Olahraga meningkatkan kadar HDL (High Density Lipoprotein) 

atau kolesterol baik yang dapat mengurangi terbentuknya 

aterosklerosis akibat hipertensi. 

c) Tekhnik relaksasi dapat mengurangi denyut jantung dan TPR 

dengan cara menghambat respons stress saraf simpatis. 

d) Berhenti merokok, untuk mengurangi efek jangka panjang 

hipertensi karena asap rokok diketahui menurunkan aliran darah ke 

berbagai organ dan dapat meningkatkan kerja jantung. 

e) Mengurangi asupan natrium 

f) Menurunkan konsumsi kafein karena kafein dapat memacu jantung 

bekerja lebih cepat. 
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g) Menurunkan konsumsi alkohol karena mengkonsumsi alkohol lebih 

dari 2-3 gelas/hari dapat meningkatkan resiko hipertensi. 

h) Melakukan terapi bekam. Beberapa manfaat bekam juga bisa 

mengatasi gangguan tekanan darah yang tidak normal dan 

arteriosclerosis (Fatahilah, 2006). 

3. Bekam 

a. Definisi Bekam 

Ada beberapa istilah yang dipakai dalam bentuk terapi yang satu  

ini. diantaranya : Hijamah istilah dalam bahasa Arab, Bekam istilah 

melayu, Cupping istilah dalam bahasa Inggris, Pa Hou Kuan dalam 

bahasa Cina, Cantuk dan Kop istilah yang dikenal oleh orang Indonesia 

(Fatahillah,  2006). 

Bekam merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabdanya : 

“sesungguhnya cara pengobatan yang paling ideal yang kalian 

pergunakan adalah hijamah (bekam).” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Bekam diartikan sebagai sebuah  pengobatan dengan cara 

menyedot atau menghisap darah kotor yang menggunakan alat yang 

dapat menyedot darah kotor (Sufi, 2006).  

Al-Hijamah adalah sebutan awal yang dipakai dalam terapi jenis 

ini. Setelah itu, muncul istilah-istilah yang digunakan untuk 

memudahkan dalam penyebutan dan pemahaman di setiap  bangsa. Al-

hijamah berasal dari bahasa arab yang artinya “pelepasan darah kotor”. 
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Terapi ini merupakan suatu metode pembersihan darah dan angin, 

dengan mengeluarkan sisa toksid dalam tubuh melalui permukaan kulit 

dengan cara menghisap (Fatahillah,  2006). 

b. Jenis-jenis Bekam 

Jenis bekam  menurut pengobatan menurut sunnah nabi yang di 

tulis oleh kasmui (2006)  adalah sebagai berikut : 

1) Bekam kering atau bekam angin (Hijamah jaaffah) 

Bekam kering yaitu menghisap permukaan kulit dan memijat tempat 

sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor. Bekam kering baik bagi 

orang yang tidak tahan suntikan jarum dan takut melihat darah. Kulit 

yang dibekam akan tampak merah kehitam-hitaman selama 3 hari atau 

akan kelihatan memar selama 1 atau 2 pekan. Sangat baik diolesi 

minyak habbah sauda’ atau minyak zaitun untuk menghilangkan tanda 

lebam pada kulit yang selesai  dibekam. Bekam ini hisapannya hanya 

1-2 kali dan dibiarkan selama 5 -10 menit. 

Menurut Fatahillah ( 2006) Terdapat  dua  teknik  bekam  kering  yang  

dapat  dipraktekkan  untuk  tempat  tertentu  yaitu  bekam luncur dan 

bekam tarik. 

a) Bekam luncur 

Cara melakukan bekam luncur dengan menghisap pada bagian 

tubuh tertentu dan meluncurkan ke arah bagian tubuh yang lain. 

Teknik ini biasa digunakan untuk pemanasan pasien. 
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b) Bekam tarik 

Bekam tarik dilakukan seperti di tarik-tarik. Penghisapan dilakukan 

hanya beberapa detik kemudian di tarik dan ditempelkan lagi 

sampai kulit yang dihisap menjadi merah. 

2) Bekam basah (hijamah rothbah) 

Bekam basah dilakukan setelah bekam kering, baru kemudian kita 

melukai permukaan kulit dengan jarum tajam (lancet) atau sayatan 

pisau steril (surgical blade), lalu di sekitarnya dihisap dengan alat 

cupping set dan hand pump untuk mengeluarkan darah kotor dari 

dalam tubuh. Lamanya setiap hisapan 3 sampai 5 menit, dan maksimal 

9 menit, lalu dibuang darah kotornya. Penghisapan tidak lebih dari 3 

hisapan. Darah kotor berupa darah merah pekat dan berbuih. Dan 

selama 3 jam setelah dibekam , kulit yang lebam tidak boleh disiram 

air. Jarak waktu pengulangan bekam pada tempat yang sama adalah 4 

minggu (Kasmui, 2006). 

c. Manfaat Bekam 

Berikut manfaat bekam menurut Fatahillah (2006) : 

1) Bekam kering 

Bekam kering ini berkhasiat untuk melegakan sakit secara darurat atau 

digunakan untuk meringankan nyeri urat-urat punggung karena sakit 

rheumatic, juga penyakit-penyakit penyebab nyeri  punggung.  Bekam  

kering  bermanfaat  juga  untuk  terapi  penyakit  paru-paru, radang  
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ginjal,  pembengkakan  Liver, radang selaput  jantung,  radang  urat  

syaraf,  radang  sumsum tulang belakang, nyeri punggung, masuk 

angin, wasir, dan lain-lain. Bekam luncur berfungsi untuk 

melancarkan peredaran darah, pelemasan otot, dan menyehatkan kulit. 

Sedangkan bekam tarik berkhasiat menghilangkan rasa nyeri atau 

penat di bagian dahi, kening dan bagian yang mengalami kelelahan. 

2) Bekam basah 

Bekam  basah  berkhasiat  untuk  berbagai  penyakit,  terutama  

penyakit  yang  terkait  dengan terganggunya  sistem  peredaran  darah  

di  tubuh.  Kalau  bekam  kering  dapat  menyembuhkan penyakit-

penyakit  ringan,  maka  bekam  basah  dapat  menyembuhkan  

penyakit-penyakti  yang lebih  berat,  akut,  kronis  ataupun  yang  

degeneratif,  seperti  darah  tinggi,  kanker,  asam  urat, diabetes 

mellitus (kencing manis), kolesterol, dan osteoporosis. 

d. Waktu Efektif Berbekam 

Waktu efektif  berdasarkan dalam buku Bekam Pengobatan 

Menurut Sunnah Nabi yang di tulis oleh kasmui “Dari  Abdullah  bin  

Mas’ud Radiallahu 'anhu, dia  berkata,  Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda:  “Waktu  yang  paling baik  bagi  kalian  untuk  

melakukan  hijamah  ialah  pada  tanggal  17,  19,  dan  21  (dari  bulan 

qamariyah)””. Secara  alamiah  pada  tanggal  tersebut  cairan-cairan  

dalam  tubuh  bergejolak  dan  mencapai puncak  penambahannya.  Jika  
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di  awal  bulan darah  belum  bergejolak  sedangkan  di  akhir  bulan  

darah sudah mulai berkurang (Kasmui, 2006). 

Pemilihan  waktu  hijamah  adalah  sebagai  tindakan  preventif  

untuk  menjaga  kesehatan  dan penjagaan  diri  terhadap  penyakit.  

Adapun  untuk  kasus  tertentu  contoh  sakitnya  tidak tepat dan jauh 

pada  tanggal  tersebut,  bekam dapat dilakukan pada  waktu  sakit  

karena  saat  itu  darah  terdapat gangguan (Fatahillah, 2006). 

e. Titik Bekam 

Titik-titk bekam menurut Kasmui 2006: 

1) Di bagian atas kepala (ummu mughits), caranya dengan mencukur 

rambut pada bagian yang akan dibekam. Bekam di kepala sangat 

efektif untuk terapi penyakit migrain, vertigo, sakit kepala menahun, 

darah tinggi, stroke, suka mengantuk, sakit gigi, sakit mata, 

melancarkan peredaran darah, perbaikan sistem kekebalan tubuh, dan 

lain-lain. 

2) Di sekitar urat leher (al akhda’iin), titik ini untuk  mengobati penyakit 

seperti: sakit kepala, wajah, kedua telinga, mata, polip (hidung) dan  

tenggorokan, gigi seri lidah, kanker darah, melancarkan peredaran 

darah. 

3) Di bawah kepala (an naqrah), sekitar empat jari di bawah (tulang 

tengkorak paling bawah), bermanfaat menyembuhkan radang mata 

(pada anak-anak), tumor pada telinga, berat kepala, bintik-bintik 

diwajah, jerawat. 
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4) Daerah antara dua pundak (al kaahil), merupakan titik paling sentral 

untuk mengatasi berbagai macam penyakit. 

5) Daerah sekitar pundak kiri dan kanan (naa‘is), yaitu daging lembut di 

pundak yang tegang ketika meras takut. Bekam pada titik ini dapat 

bermanfaaat untuk menetralisir keracunan dan penyakit liver. 

6) Daerah punggung (dibawah tulang belikat), bekam di daerah ini 

banyak memiliki keistimewaan dan khasiatnya. 

7) Daerah punggung bagian bawah dan tulang ekor untuk penyakit 

kelelahan, nyeri di pinggang dan wasir. 

8) Pangkal telapak kaki (iltiwa’ dibawah mata kaki), untuk penyakit 

nyeri di kaki, asam urat, kaku, dan pegal-pegal. 

9) Di tempat-tempat yang dirasakan sakit. 

f. Alat yang Digunakan dalam Terapi Bekam Kering 

Alat-alat bekam yang digunakan menurut Kasmui 2006 : 

1) Set kop dan tabung penghisap 

2) Sarung tangan dan masker 

3) Tempat sampah 

4) Bantal  

5) Tempat tidur yang nyaman 

6) Kasaa/ tisyu 

7) Alkohol 

8) Minyak zaitun/ minyak urut hangat/ minyak habbatussauda 
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g. Kontraindikasi Bekam Kering 

Menurut Aiman 2004 ada larangan pada pasien dengan kriteria : 

1) Penderita diabetes (kencing manis) atau pendarahan, kecuali juru 

bekam yang benar-benar ahli 

2) Pasien dengan infeksi kulit yang merata 

3) Anak-anak penderita dehidrasi 

4) Penderita kanker darah 

5) Wanita dengan hamil 3 bulan 

6) Penderita hepatitis A dan B apabila sedang kondisi parah 

7) Pasien yang melakukan cuci darah 

8) Pasien dengan keadaan sangat kenyang dan sangat lapar 

9) Pasien dengan tekanan darah rendah kecuali dengan ahli bekam 

10) Pasien dengan keadaan tubuh yang lemah 

11) Penderita leukemia 

12) Area tubuh seperti mata, telinga, hidung, mulut, putting susu, alat 

kelamin, dan dubur 

h. Cara Melakukan Tindakan Bekam Kering 

Membekam tidak hanya sekedar meletakkan gelas penghisap pada 

permukaan kulit, lalu menarik pelatuk sehingga kulit terhisap. Untuk itu, 

diperlukan langkah-langkah yang sistematis sehingga bekam bisa 

memberikan kesembuhan yang lebih baik (Umar, 2008). 

 

 



30 
 

Berikut langkah-langkah membekam menurut kasmui 2006 : 

1) Pertama memakai alat pelindung diri dahulu, cuci tangan, pakai 

masker, pakai handscone, kontrak waktu, membicarakan maksud 

dan prosedur tindakan.  

2) Menyiapkan gelas ukuran sedang yang telah dipasang alat 

pemantiknya, dalam keadaan steril yang sebelumnya sudah 

direndam dalam alkohol kemudian dikeringkan dan dibersihkan  

dengan tisyu/ kapas. 

3) Membersihkan daerah akhda' (bagian daerah leher) dengan 

kapas/kain kassa yang telah diberi betadine. Juru bekam dan pasien 

dalam keadaan suci dari hadas dengan wudlu. 

4) Meletakkan alat bekam di daerah akhda' dan ucapkan Basmalah. 

5) Menghisap secukupnya 1-2 kali (lihat keadaan pasien), tidak terlalu 

kuat atau lemah, kemudian geserkan gelas bekam keseluruh tubuh 

bagian punggung tanpa melepas alat cupping. Jika terlalu lemah 

penghisapannya maka gelas bekam akan lepas, jika lepas hisap lagi 

secukupnya. Cara ini disebut "Bekam Luncur", untuk mendapatkan 

kelenturan kulit dan otot sebelum bekam kering, serta memberikan 

efek nyaman pada pasien. 

6) Setelah bekam luncur selesai, pijat-pijatlah daerah yang akan 

dibekam, seperti halnya pijat refleksi. Pijat ini akan memberikan 

kelenturan kulit dan daging juga dan memberikan rasa nyaman. 
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7) Meletakkan lagi alat bekam di daerah akhda' (urat leher) dan 

ucapkan Basmalah. 

8) Menghisap secukupnya 2-3 kali (lihat keadaan pasien) sehingga 

gelas menempel kokoh berada di daerah akhda', kemudian tunggu 5-

7 menit. 

9) Membuka penutup gelas bagian atas agar udara dapat masuk, 

sehingga gelas bekam mudah diambil. 

10) Mengambil tisyu dan letakkan di bawah gelas dengan tangan kiri, 

lalu perlahan buka penutup udara bagian atas gelas dan segera buka, 

lalu bersihkan dengan tisyu. 

11) Mengoleskan minyak habbatussauda/ zaitun/ al-qisthul hindi, lalu 

tutup dengan kapas/ tisyu agar minyak tidak mengenai pakaian dan 

dagu. 

12) Melakukan di semua titik yang ingin dibekam 

13) Membersihkan gelas bekam dengan tisyu, dan bereskan alat 

14) Memberitahu pada pasien bahwa terapi sudah selesai, dan 

memberitahu klien kontrak waktu akan dilakukan bekam lagi, dan 

mengucapkan terima kasih 

i. Prinsip Kerja Bekam Kering 

Bekam merupakan pengobatan dengan membekam titik-titik 

dipermukaan kulit atau titik meridian. Titik yang dibekam seperti titik 

akupuntur, akupresur, refleksi, dan sebagainya. Indonesia merupakan 

berkembangnya titik-titik meridian akupuntur dan titik-titik bekam Nabi.  
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Titik meridian adalah bagian tertentu tubuh yang sangat sensitif 

dan banyak impuls biolistrik. Dari penelitian ternyata titik ini 

mengandung kumpulan syaraf, motor neuron dan pembuluh darah 

mikrovaskuler. Setiap proses penghisapan kulit pada bekam akan diikuti 

pengumpulan jaringan dibawah kulit, dan darah dengan segala komponen 

yang ada dibawah kulit. Ini mempunyai potensi untuk menyembuhkan 

penyakit. Akibat tekanan negatif yang ditimbulkan dari penghisapan 

meningkatkan dilatasi pembuluh darah dan mempercepat sirkulasi darah, 

sehingga suplai darah kekulit menjadi lebih baik. Suplai darah menjadi 

baik dan tidak ada tahanan maka tekanan darah akan menurun (Umar, 

2012). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori : 
Brunner dan Suddarth, 2002; Corwin, 2009; Fatahilah, 2006; Sutomo, 2008 
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2. Olahraga 
3. Berhenti merokok 
4. Mengurangi asupan 

natrium 
5. Menurunkan konsumsi 

kafein dan alcohol 
6. Relaksasi 

 
 

Medis 
1. Obat 

antihipertensi 
 

7. Terapi bekam kering 
 

Mikro sirkulasi 
pembuluh darah 
dilatasi  

TPR (Total 
Peripheral 
Resistence) 
menurun 

Penurunan 
Tekanan 
darah 
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C. Kearangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan suatu hubungan antara konsep satu 

terhadap konsep lain dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep 

penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap 

konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti (Setiadi, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis, “Ada pengaruh terapi bekam 

kering terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di 

dukuh Singopranan, desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa 

Tengah. 

Terapi 
Bekam 
kering 

Penurunan 
tekanan 
darah 

1. Obat antihipertensi 
2. Berat badan 
3. Olahraga 
5. Merokok 
6. Asupan natrium 
7. Konsumsi  kafein dan alkohol 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif Quasi Experiment. 

Quasi experiment atau eksperimen semu yaitu suatu eksperimen yang 

dilakukan tanpa randomisasi, tetapi menggunakan kelompok kontrol 

(Notoatmodjo, 2010). 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pretest posttest dengan 

kelompok kontrol. Rancangan penelitian ini menggunakan total sampling, dari 

semua sampel dibagi menjadi dua, satu kelompok intervensi dan satunya lagi 

kelompok kontrol (Notoatmodjo,  2010). Rancangan ini dapat diilustrasikan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

Pretest        Perlakuan  posttest 

Kelompok eksperimen 

Kelompok kontrol 

Keterangan : 

X  : Perlakuan dilakukan bekam kering 

01 : pretest pengukuran tekanan darah 

02 : posttest pengukuran tekanan darah 

03 : Pretest pengukuran tekanan darah 

04 : Posttest pengukuran tekanan darah 

01   X    02 

03       04 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di dukuh Singopranan, desa Belor, 

Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan juni sampai juli 2014. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang ada di dukuh 

Singopranan, desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah 

sebanyak 156 lansia. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti jumlahnya dan 

mempunyai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi (Hidayat, 2007). Teknik 

pengambilan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan tidak berdasarkan 

strata, kelompok, atau acak, tetapi berdasarkan pertimbangan dan tujuan 

tertentu. Cara ini lebih baik dibanding dengan teknik non random yang lain 

karena dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pengalaman berbagai 

pihak (Saryono, 2011).  
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Sampel merupakan lansia yang memiliki kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Lansia penderita hipertensi yang tidak mengkonsumsi obat penurun 

tekanan darah 

2) Lansia dengan usia eldery (60-74 tahun) 

3) Lansia yang tidak meminum kopi 5 jam sebelum terapi bekam kering 

4) Lansia yang tidak merokok 1 jam sebelum terapi bekam kering 

5) Lansia yang tidak berolahraga berat 1 jam sebelum terapi bekam 

kering 

b. Kriteria eksklusi 

1) Lansia yang menderita penyakit diabetes mellitus 

2) Lansia yang menderita Penyakit jantung penyerta 

3) Lansia yang menderita infeksi kulit secara merata 

4) Lansia dengan keadaan tubuh sangat lemah 

Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling 

dikarenakan jumlah keseluruhan sampel adalah 36 lansia dengan hipertensi. 

Kelompok intervensi 15 lansia dan kelompok kontrol 21 lansia berdasarkan 

acak secara random dengan menggunakan A table of random numbers. 
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Penentuan kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan a 

table of random numbers dapat digambarkan sebagai berikut:   

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 0 5 2 7 8 4 3 7 4 1 6 8 3 8 5 1 5 6 

 X1 X2 X1 X2 X2 X1 X1 X2 X1  X1 X2 X2 X1 X2 X2 X1 X2 X2 

No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 9 6 8 1 8 0 4 7 8 8 7 4 5 9 7 2 4 0 

 X2 X2 X2 X1 X2 X1 X1 X2 X2 X2 X2 X1 X2 X2 X2 X1 X1 X1 

 

Tabel 3.1. kelompok eksperimen dan kontrol berdasarkan tabel random 
 

Keterangan : 

- X1 untuk angka 0 – 4 (kelompok eksperimen yang diberikan 

intervensi terapi bekam kering) 

- X2 untuk angka 5 – 9 (kelompok kontrol yang tidak diberikan 

intervensi bekam kering) 

E. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas (independent)  merupakan variabel yang merangsang atau 

menstimulasi variabel target. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

terapi bekam kering. 

b. Variabel terikat (dependent) merupakan variabel yang timbul akibat dari 

efek penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penurunan 

tekanan darah. 
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F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan 

bagaimana cara menentukan variabel dan mengukur suatu variabel (Setiadi, 

2007). 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
operasional 

Alat ukur Cara ukur Hasil ukur Skala 
ukur 

Pernuruna
n tekanan 
darah 

Adalah hasil 
pengukuran 
tekanan darah yang 
diukur dengan 
posisi tidur 
sebelum 
melakukan terapi 
dan 
membandingkan 
dengan hasil 
tekanan darah 
setelah terapi 

Tensimeter 
Digital 
Omron 
Model 
HEM- 7203  

Mengukur 
tekanan darah 
pada pergelangan 
kiri atau kanan 

 140/90-
180/110 
mmHg  

Interval 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terapi 
Bekam 
kering 

Adalah metode 
menghisap 
dipermukaan kulit 
dengan 
menggunakan alat 
bekam sesuai titk-
titik hisap tanpa 
mengeluarkan 
darah kotor dengan 
posisi tengkurap 
dengan 
menggunakan Satu 
set alat bekam 
beserta penghisap, 
sarung tangan, 
tisyu, minyak 
zaitun/ minyak 
pelumas, alkohol, 
plastik tempat 
sampah dan Nacl 

Lembar 
observasi 

Menghisap kulit 
punggung dengan 
alat bekam pada 
permukaan kulit 
yang sudah 
ditentukan 
titiknya tanpa 
mengeluarkan 
darah. 
Penghisapan 
dilakukan selama 
5 menit. 
Setelah itu 
dibersihkan 
dengan tekanan 2 
setengah hisapan. 

 Dilakukan 
 Tidak 

dilakukan 

Nominal 

 
Tabel 3.2 Definisi Operasional 
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G. Bahan dan Alat Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 2011). Bahan dan 

alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tensimeter merk Omron 

Model HEM-7203, alat bekam merk kangzhu cupping kit, sarung tangan, 

masker, kassa atau tissue,  minyak zaitun, alkohol, plastik untuk tempat 

sampah dan Nacl, lembar observasi, dan standar operasional prosedur. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan selama dua bulan. Tahapan pengumpulan data selama 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Persiapan materi dan konsep yang mendukung jalannya penelitian 

b. Studi pendahuluan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian 

c. Mencari sumber-sumber pustaka 

d. Konsultasi dengan pembimbing 

e. Penyusunan proposal penelitian yang dilanjutkan dengan pengujian 

proposal penelitian. 

2. Pengumpulan Data 

Peneliti  memilih  responden  yang  sesuai  dengan  kriteria  inklusi dan 

eksklusi.  Kemudian peneliti  mengadakan  pendekatan  kepada  responden  

dan menjelaskan tujuan, manfaat dan peran serta mereka selama penelitian. 



41 
 

Peneliti menjamin kerahasiaan responden dan  berhak  menolak  menjadi  

responden.  Bila  responden  menyetujui maka  peneliti  meminta  responden 

untuk menandatangani lembar persetujuan menjadi  responden.  Peneliti 

menjelaskan  tentang  prosedur terapi bekam kering kepada  responden. 

Peneliti melakukan pengukuran tekanan darah sebelum  intervensi  (pretest) 

dengan  posisi  tidur  dan mencatat  hasilnya. Setelah  diukur  tekanan  

darahnya, 1 menit kemudian dilakukan terapi bekam kering. Setelah 

dilakukan terapi bekam kering, 3 menit kemudian peneliti melakukan 

Pengukuran tekanan darah  dan mencatat hasilnya pada lembar observasi 

(Mustika, 2012). Peneliti akan melakukan intervensi kepada responden 

sebanyak 1 kali. Intervensi dilakukan tidak lebih dari 30 menit, jadi jarak 

pengukuran pertama dari kelompok kontrol akan diukur kembali setelah 30 

menit. 

I. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data meliputi editing, coding, dan scoring kemudian data 

dimasukkan dalam  komputerisasi dan dihitung frekuensinya yang ditampilkan 

dalam tabel. Data yang telah diolah kemudian dianalisa menggunakan analisa 

Bivariat,  

Analisis bivariat merupakan analisis untuk mengetahui interaksi dua 

variabel. Pada tahap ini diteliti hubungan antara dua variabel yang meliputi 

variabel bebas dan terikat. Untuk membuktikan adanya pengaruh terapi bekam 

kering terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. 

Teknik analisa data menggunakan uji statistik paired sampel T-test apabila data 
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memenuhi syarat analisa parametik dengan syarat uji normalitas menggunakan 

kolmogorov-smirnov, data berdistribusi normal bila nilai P > 0,05 (Setiawan, A 

dan Sunyoto D, 2013), jika tidak normal menggunakan wilcoxon. 

J. Etika Penelitian 

Pada pelaksaanaan penelitian ini, peneliti mendapatkan surat izin survei 

penelitian (study pendahuluan) dari institusi pendidikan Stikes Madani 

Yogyakarta, kemudian peneliti memberikan surat izin survei penelitian tersebut 

kepada desa, Desa membalas surat izin survei penelitian, kemudian peneliti 

menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian kemudian diuji oleh 

pengujuji, Pembimbing I, dan pembimbing II. Tahap berikutnya adalah 

meminta surat izin penelitian dari institusi pendidikan Stikes Madani 

Yogyakarta dan menyerahkan ke desa penelitian, dari desa ke dukuh penelitian. 

Setelah mendapatkan ijin penelitian, kemudian peneliti melakukan 

penelitian dengan menekankan masalah etika menurut Notoatmodjo 2010 yang 

meliputi : 

1. Autonomy 

Autonomy memberikan makna kebebasan bagi responden untuk 

menentukan keputusan sendiri. Peneliti memberikan kesempatan dan 

kebebasan kepada responden yang masuk dalam kriteria inklusi untuk 

menjadi responden. Apabila responden menolak menjadi responden, maka 

tidak ada paksaan dari peneliti kepada responden serta tetap menghormati 

dan menghargai keputusan, hak, pilihan dan privasy responden. 
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2. Beneficience 

Prinsip beneficence menekankan peneliti untuk melakukan penelitian 

yang memberi manfaat bagi responden. Prinsip ini memberikan keuntungan 

dengan cara mencegah dan menjauhkan bahaya, membebaskan responden 

dari eksploitasi serta menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko. 

Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik pasien 

dengan memberikan terapi bekam kering diharapkan akan memberikan 

kemanfaatan secara fisik (penurunan tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi), psikologi (ketenangan bagi penderita hipertensi karena 

dilakukan tindakan pengurangan tekanan darah) dan spiritual (pengobatan 

yang dianjurkan nabi). 

3. Justice 

Prinsip justice atau keadilan menuntut peneliti tidak melakukan 

diskriminasi saat memilih responden penelitian. Pada penelitian ini 

responden dipilih berdasarkan random. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Dusun Singopranan merupakan salah satu dari tujuh dusun yang 

terletak di Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa 

tengah. Dusun Singopranan secara geografis sebelah timur berbatasan 

dengan anak sungai musi dan berbatasan dengan wilayah kabupaten Blora 

yaitu Desa Gagaan, karena dusun Singopranan ini adalah dusun paling timur 

kabupaten Grobogan yang dilintasi kendaraan dari arah semarang menuju 

jawa timur melalui jalur tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Ngarap-arap, disebelah barat berbatasan dusun Jetis yang merupakan bagian 

dari desa Ngarap-arap, dan di utara berbatasan dengan dusun Bulu dan 

dusun Belor Krajan yang merupakan bagian dari Desa Belor. Struktur 

pemerintahan Desa Belor dipimpin oleh Kepala Desa bapak Sulistiyono dan 

kepala dusun Singopranan bapak Dwi Mudji Janto.  

Masyarakat dusun Singopranan mayoritas beragama islam yang taat 

beribadah dan santun dalam perilaku. Tingkat perekonomian masyarakat 

desa Singopranan adalah menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat 

bekerja sebagai petani selain itu masyarakat bermata pencaharian sebagai 

pedagang, berkebun, dan pekerja bangunan. Jumlah penduduk dusun 

Singopranan 1879 jiwa, dengan jumlah lansia 156 jiwa. Jumlah lansia di 
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dusun singopranan tersebut tidak sedikit, sehingga banyak kemungkinan 

muncul berbagai gejala penyakit, salah satunya hipertensi.  

Fasilitas kesehatan yang menunjang di dusun Singopranan antara lain 

posyandu balita, bidan desa dan puskesmas di kecamatan Ngaringan. 

Fasilitas kesehatan yang spesifik ke arah lansia belum ada, seperti posyandu 

lansia, check up kesehatan rutin lansia dan kelompok yang menangani lansia 

di dusun singopranan belum dibentuk, sehingga apabila ada lansia yang 

merasa sakit berobat ke mantri (perawat) untuk disuntik. Hanya sebagian 

masyarakat saja yang berobat ke dokter dan puskesmas. Lansia dusun 

Singopranan belum begitu mengerti mengenaiterapi bekam kering, sehingga 

pada saat pada saat akan melakukan terapi bekam kering, paara lansia 

banyak yang tertarik dan bertanya mengenai bekam kering. 

2. Karakteristik Responden 

Data demografi yang peneliti dapatkan dipresentasikan dalam bentuk 

tabel sesuai dengan jawaban dari responden sehingga jumlah nilai tersebut 

dipresentasikan sesuai dengan data masing-masing. 

Tabel 4.1 Data Demografi Responden di Dusun Singopranan, Desa 
Belor, Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan,  

Jawa Tengah, Juni 2014 
 

Karakteristik  Perlakuan Pembanding 

 Kelompok N F % N F % 

Jenis kelamin Laki-laki 6 40,0 10 47,6 
Perempuan 9 60,0 11 52,4 

 Total 15 100,0 21 100,0 

Usia 
responden 

60-70 15 100,0 21 100,0 
Total 15 100,0 21 100,0 
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Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden dengan 

jenis kelamin laki-laki kelompok perlakuan 6 (40 %) dan perempuan 9 (60,0 

%) pada kelompok pembanding 10 laki-laki (47,6 %) dan 11 perempuan 

(52,4 %). Karakteristik usia responden dari usia 60-70 tahun kelompok 

perlakuan adalah 15 (100,0 %) dan kelompok pembanding 21 responden 

(100 %). 

3. Hasil Penurunan tekanan darah 

Tabel 4.2 Penurunan Tekanan Darah Responden Sebelum dan 
Sesudah Terapi Bekam Kering di Dusun Singopranan, Desa Belor, 

Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan,  
Jawa Tengah, Juni 2014 

 

Tekanan 
darah 

Perlakuan Pembanding 

 Mean±SD N P value Mean±SD n P 
value 

Sistole 
pretest 

156,20 ± 9,578 15 0,000 155,81 ± 10,764 21 0,084 

Sistole 
posttest 

140,60 ± 9,062 15  156,86 ± 11,381 21  

Selisih -15,60   +1,05   

Diastole 
Pretest 

93,87 ± 6,556 15 0,000 90,62 ± 6,561 21 0,119 

Diastole 
Posttest 

87,07 ± 6,307 15  91,52 ± 6,698 21  

Selisih -6,80   +0,9   

 
Dari uji normalitas kolmogorov-Smirnov menunjukkan data 

penelitian terdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.2 terdapat perbedaan 

penurunan tekanan darah sistole dan diastole pada kelompok intervensi 

Terdapat penurunan mean skor 15,60 mmHg pada tekanan darah sistole 

sebelum terapi 156,20 mmHg menjadi 140,60 mmHg setelah terapi. 

Sedangkan untuk tekanan darah diastole juga mengalami penurunan 
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mean skor 6,80 mmHg dengan mean  sebelum terapi 93,87 mmHg 

menjadi 87,07 mmHg setelah terapi. Dari uji Paired Sample T Test  juga 

menunjukkan p value 0,000  atau   p value < 0,05. Hal ini berarti ada 

penurunan tekanan darah sistole dan diastole yang bermakna sebelum 

dan setelah pemberian terapi bekam kering. 

Untuk kelompok kontrol, dari tabel  4.2 terlihat kenaikan mean 

skor 1,05 mmHg pada tekanan darah sistole sebelum terapi 155,81 

mmHg menjadi 156,86 mmHg setelah terapi. Sedangkan untuk tekanan 

darah diastole juga mengalami kenaikan mean skor 0,9 mmHg dengan 

mean skor sebelum terapi 90,62 mmHg menjadi 91,52 mmHg setelah 

terapi. Dari uji Paired Sample T Test  kelompok kontrol menunjukkan p 

value 0,084 (sistole) dan 0,119 (diastole)  atau   p value > 0,05. Hal ini 

berarti tidak ada penurunan tekanan darah sistole dan diastole sebelum 

dan setelah pemberian terapi bekam kering 

B. Pembahasan 

a. Karakteristik responden 

1) Usia 

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat usia responden antara 60 – 70 tahun.  

Peningkatan prevalensi hipertensi pada lansia sangat tinggi karena 

perubahan fisiologis normal penuaan sehingga lansia lebih rentan terkena 

penyakit degeneratif yang salah satunya adalah hipertensi. Insidensi 

hipertensi meningkat seiring dengan bertambahnya usia (Stockslager, 

2008). Hal ini didukung Darmojo (2006), yang menyatakan bahwa faktor 
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yang mempengaruhi hipertensi pada lanjut usia adalah penurunan kadar 

rennin, peningkatan sensitivitas terhadap asupan nutrisi, penurunan 

elastisitas pembuluh darah perifer, dan perubahan ateromatous. Hans 

Peter (2009) mengemukakan bahwa kondisi yang berkaitan dengan usia 

ini disebabkan dari keausan arteriosklerosis dari arteri-arteri utama, 

terutama aorta, dan akibat dari berkurangnya kelenturan. Dengan 

mengerasnya arteri-arteri ini dan menjadi semakin kaku, arteri dan 

aorta itu kehilangan daya penyesuaian diri.  

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh Hendraswari (2008), 

responden yang berusia 40 tahun ke atas memiliki resiko 2,3 kali secara 

bermakna terkena hipertensi dibandingkan responden yang berumur 

kurang dari 40 tahun. Penelitian ini didukung oleh penelitian oleh Bustan 

dan Sofyan (1999), Dhianningtyas dan Hendarti (2006) yang melaporkan 

adanya hubungan usia (lebih dari 40 tahun dengan usia kurang dari 40 

tahun) dengan hipertensi. Walaupun usia merupakan faktor risiko yang 

tidak dapat dimodifikasi,tetapi pada usia kurang dari 40 tahun kita dapat 

melakukan pencegahan dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi. Pada usia 40 tahun keatas pengobatan dan pencegahan 

terhadap komplikasi adalah penanggulangan terhadap hipertensi. 

Hipertensi pada usia lanjut harus ditangani secara khusus karena pada 

usia tersebut fungsi ginjal dan hati mulai menurun sehingga pemberian 

dosis obat harus tepat. Dalam beberapa survei yang dilakukan di 
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Indonesia pada rentang masa yang berbeda bahwa hipertensi lebih sering 

dijumpai di atas usia 40 tahun (Mardibah, 2002).  

2) Jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat penderita hipertensi pada lansia lebih 

banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Dari 

hasil penelitian Anggraini (2009) didapatkan hasil lebih dari setengah 

penderita hipertensi berjenis kelamin wanita sekitar 56,5 %. Wanita yang 

belum mengalami menopouse dilindungi oleh hormon esterogen yang 

berperan dalam meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). 

Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam 

mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Hormon esterogen berperan 

penting mampu menurunkan tekanan darah pada wanita muda. Saat 

siklus menstruasi terjadi, tekanan darah akan menurun, ini terjadi ketika 

fasse luteal berubah menjadi fase folikular (Staessen, 2003). Pada usia 

lanjut, perempuan secara alami mengalami menepouse, sehingga 

perempuan kehilangan sedikit demi sedikit hormon esterogen yang dapat 

melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Perubahan ini berlanjut 

dimana hormon esterogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan 

usia wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita usia 

45-55 tahun. Oleh sebab itu, hipertensi lebih banyak menyerang 

perempuan setelah usia 55 tahun. 
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b. Pembahasan Penurunan Tekanan darah 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada penurunan tekanan darah, ini 

sesuai dengan pernyataan Yasin dalam Bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat 

Medis (2005) yaitu bekam dapat menurunkan tekanan darah. Menurutnya, 

di bawah kulit dan otot terdapat banyak titik saraf. Titik ini saling 

berhubungan antara organ tubuh satu dengan lainnya sehingga bekam 

dilakukan tidak selalu pada bagian tubuh yang sakit namun pada titik simpul 

saraf terkait.  

Ini juga sesuai dengan pendapat dr. Wadda’ Amani Umar dalam 

Sembuh dengan Satu Titik (2012) bekam dilakukan pada permukaan kulit 

(kutis), jaringan bawah kulit (sub kutis) yang menyebabkan jaringan kulit 

ini akan “rusak”. Kerusakan ini mengakibatkan akan terlepasnya beberapa 

zat seperti Serotonin, Histamin, Bradikinin, Slow Reaction Subtance (SRS) 

serta zat-zat lain yang belum diketahui. Pelepasan zat ini menyebabkan 

terjadinya dilatasi kapiler dan artisol, serta flare reaction pada daerah yang 

dibekam.  Dilatasi kapiler juga dapat terjadi ditempat yang jauh dari tempat 

pembekaman. Ini menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi 

pembuluh darah sehingga timbul efek relaksasi (pelemasan) otot-otot yang 

kaku serta akibat vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan darah secara 

stabil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Amir Muhammad 

Sholih, dikemukakan sisi ilmiah terapi bekan dalam majalah Arab Al-

Ahrom edisi 218-2001, pengobatan dengan bekam telah dipelajari dalam 

kurikulum kedokteran di Amerika. Pengobatan bekam terbukti bermanfaat 
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karena bekam dapat merangsang titik saraf tubuh seperti halnya pengobatan 

akupuntur. Tetapi dalam akupuntur yang dihasilkan hanya perangsangan, 

sedangkan bekam selain dirangsang juga terjadi pergerakan aliran darah 

(Yasin, 2005). Menurut Fatahillah (2008), terdapat empat proses yang 

terjadi pada saat proses terapi bekam antara lain: Mengeluarkan (Release) 

yaitu langkah awal yang dilakukan dalam pengobatan alami untuk 

membuang racun dalam tubuh, Mengistirahatkan (relax) yaitu memberikan 

kesempatan pada tubuh untuk menormalkan dan menstabilkan keadaan 

suhu, acid (asam), dan alkali (basa) agar sistem imun dapat berfungsi 

kembali, Mengganti dengan yang baru (Regeneration) yaitu upaya tubuh 

dalam melakukan penggantian terhadap sel-sel yang mati atau rusak, 

sebagai proses anti aging, dan Memfungsikan kembali (Refunction) yaitu 

mengaktifkan dan memfungsikan kembali organ tubuh dengan baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penurunan tekanan 

darah sesuai teori (Corwin, 2009) yang menyebutkan bahwa yang 

menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi adalah kecepatan denyut 

jantung, volume sekuncup, dan TPR (Total Peripheral Resistence), apabila 

peningkatan dari salah satu dari ketiga variabel yang tidak dikompensasi 

dapat menyebabkan hipertensi. Pada bekam kering efek penghisapan dikulit 

menyebabkan tekanan negatif yang menyebabkan pelebaran pori-pori kulit 

dan pelebaran pembuluh darah. Akibat tekanan negatif yang dihasilkan 

bekam kering menyebabkan panas dikulit.  Efek dari  pelebaran pembuluh 
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darah ini menyebabkan suplai darah menjadi lancar sehingga tekanan darah 

akan menurun.  

Penelitian ini juga sesuai pendapat Umar (2012) yang menyatakan 

Setiap proses penghisapan kulit pada bekam akan diikuti pengumpulan 

jaringan dibawah kulit, dan darah dengan segala komponen yang ada 

dibawah kulit. Ini mempunyai potensi untuk menyembuhkan penyakit. 

Akibat tekanan negatif yang ditimbulkan dari penghisapan meningkatkan 

dilatasi pembuluh darah dan mempercepat sirkulasi darah, sehingga suplai 

darah kekulit menjadi lebih baik. Suplai darah menjadi baik dan tidak ada 

tahanan maka tekanan darah akan menurun. 

Respon dari responden setelah dilakukan terapi bekam menyatakan 

merasa nyaman dan timbul  rasa ngantuk. Ini merupakan Bekam kering juga 

menimbulkan perasaan nyaman pada seseorang yang dibekam, efek positif 

dari perasaan nyaman tersebut adalah dapat menenangkan sistem saraf 

simpatik, penenangan saraf simpatik menstimulasi sekresi enzim yang 

berperan sebagai sistem angiotensin renin. Setelah aktivitas sistem ini 

berkurang dan tenang, tekanan darah akan menurun (Sutomo, 2008). Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh Penelitian Setio K dan Aziz W W (2012) 

menyebutkan bekam berperan menenangkan sistem saraf simpatik 

(sympathic saraf system) pergolakan pada sistem saraf simpatik ini 

menstimulasi sekrezi enzim yang berperan menurunkan produksi sistem 

angiotensin renin. Setelah sistem ini tenang dan aktivitasnya berkurang, 

tekanan darah akan turun. Bekam mengendalikan kadar hormon aldosteron 
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sehingga mengendalikan tekanan darah pula. Zat nitrat oksida (NO) 

berperan dalam vasodilatasi sehingga menyebabkan turunnya tekanan darah. 

Bekam melalui zat nitrat oksida berperan meningkatkan suplai nitrisi dan 

darah yang dibutuhkan oleh sel–sel dan lapisan–lapisan pembuluh darah 

arteri maupun vena, sehingga menjadikannya lebih kuat dan elastis serta 

mengurangi tekanan darah. Bekam berperan menstimulasi reseptor–reseptor 

khusus yang terkait dengan penciutan dan peregangan pembuluh darah 

(baroreseptor) sehingga pembuluh darah bisa merespon stimulus dan 

meningkatkan kepekaannya terhadap faktor–faktor penyebab hipertensi 

(Sharaf 2012, h160). 

Hasil penelitian ini membuktikan beberapa Hadits Riwayat Muslim 

dalam buku kasmui (2006) dari Anas Radiallahu 'anhu bahwa Rosulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bersabda: " Sesungguhnya jika ada sesuatu 

yang bisa menyembuhkan maka itu adalah bekam dan qustul bahri". 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim bahwa Rosulullah 

bersabda:" Hendaklah kalian berbekam pada tengah qomahduwah karena 

dapat menyembuhkan 72 penyakit".  

Setelah pembuktian melalui penelitian pengaruh bekam kering 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di dusun 

Singopranan desa Belor kecamatan Ngaringan kabupaten Grobogan jawa 

tengah selama 1 bulan, menghasilkan bahwa tekanan darah lansia yang 

menderita hipertensi ternyata mengalami penurunan tekanan darah yang 

signifikan. Tekanan darah lansia yang menderita hipertensi menurun, baik 
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tekanan darah sistole dan diastole, masing-masing megalami penurunan 

tekanan darah. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan 

penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian yang ada sebagai berikut : 

1. Keterbatasan dalam pengendalian asupan natrium oleh responden 

dikarenakan tidak bisa menghomogenkan takaran asupan natrium dalam 

makanan.  

2. Keterbatasan kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuisiner dan lembar observasi. Kuesioner dan lembar observasi 

dalam penelitian ini, yaitu kuesioner belum merupakan hasil yang baku 

sehingga peneliti membuat kuisioner sendiri sesuai kemampuan peneliti. 

Tentunya hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang bermakna terhadap penurunan tekanan darah sistole 

dan diastole setelah dilakukan terapi bekam kering pada kelompok 

intervensi. 

2. Tekanan darah sistole kelompok pembanding sebelum dilakukannya 

terapi  bekam kering rata-rata 155,81 mmHg dan tekanan darah diastole 

90,62 mmHg, sedangkan tekanan darah sistole kelompok intervensi 

156,20 mmHg dan diastole 93,87 mmHg. 

3. Tekanan darah sistole kelompok pembanding setelah dilakukannya 

terapi  bekam kering rata-rata 156,81 mmHg dan tekanan darah diastole 

91,52 mmHg, sedangkan tekanan darah sistole kelompok intervensi 

140,60 mmHg dan diastole 87,07 mmHg. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Agar terapi bekam ini menjadi pokok bahasan yang berkaitan 

dengan terapi modalitas yang diajarkan mahasiswa sebagai intervensi 

keperawatan. 

b. Bagi Perawat 

Sebagai perawat untuk menggunakan intervensi terapi bekam 

kering sebagai terapi komplementer atau terapi modalitas untuk 

menurunkan tekanan darah pada hipertensi. 

c. Bagi Masyarakat Dusun Singopranan 

Terapi bekam kering bisa digunakan sebagai alternatif terapi 

menurunkan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan variabel perancu 

yang tidak bisa saya kendalikan seperti pengendalian asupan natrium 

untuk bisa dikendalikan. 
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Lampiran 1 

SURAT STUDY PENDAHULUAN 

  



Lampiran 2 

SURAT IZIN BALASAN STUDY PENDAHULUAN 

 



Lampiran 3 

Lembar Penjelasan Kepada Calon SUBJEK 

Saya, Anang Ihda Pratama dari STIKes Madani Yogyakarta Jurusan 

Keperawatan akan melaksanakan penelitian yang berjudul pengaruh terapi bekam 

kering terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di dukuh 

Singopranan Desa Belor kecamatan Ngaringan Grobogan Jawa tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi bekam kering terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di dukuh Singopranan 

Desa Belor kecamatan Ngaringan Grobogan Jawa tengah. 

Tim peneliti mengajak Bapak / ibu , untuk ikut serta dalam penelitian ini. Penelitian 

ini membutuhkan sekitar 36 subyek penelitian, dengan rincian kelompok yang 

dilakukan terapi bekam kering sebanyak 18 orang dan 18 orang sisanya hanya di ukur 

tekanan darah saja. Penelitian ini berlangsung dari bulan maret sampai mei, dengan 

waktu keikutsertaan paling lama 1 jam setiap subjek. 

A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian 

Bapak/ibu bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada 

paksaan. Bila sudah memutuskan untuk ikut, Bapak / ibu  juga bebas untuk 

mengundurkan diri / berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau 

pun sanksi apapun. 

B. Prosedur Penel i tian 

Apabila Bapak/ibu  bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini , Bapak/ibu  

diminta menandatangani lembar persetujuan ini rangkap dua, satu untuk 

Bapak/ibu  simpan, dan satu untuk peneliti. 

Prosedur selanjutnya adalah: 

1. Bapak/ibu  akan diperiksa tekanan darah. 

2. Bapak/ibu  akan dilakukan terapi bekam kering selama 10 – 15 menit. 

3. Setelah selesai dilakukan terapi bekam kering, bapak/ibu akan diperiksa 



tekanan darah. 

4. Kegiatan ini dilakukan selama 1 kali dengan waktu sesuai kesepakatan 

dengan subyek. 

C. Kewajiban subyek penelitian 

Sebagai subyek penelitian, bapak/ibu  berkewajiban mengikuti aturan atau 

petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Bila ada yang belum jelas, 

bapak/ibu  bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti. 

D. Risiko dan Efek Samping dan Penanganannya 

Terapi bekam kering selama ini sudah banyak digunakan untuk 

melegakan sakit secara darurat. Efek samping dari terapi bekam kering 

kulit yang dibekam akan tampak merah kehitam-hitaman selama 3 hari atau 

akan kelihatan memar selama 1 atau 2 pekan. Penanganannya diolesi 

minyak habbah sauda’ atau minyak zaitun untuk menghilangkan tanda 

lebam pada kulit yang selesai  dibekam. 

E .  M a n f a a t  

Keuntungan langsung yang Saudara dapatkan adalah Bekam kering berfungsi 

untuk melancarkan peredaran darah, pelemasan otot, menyehatkan kulit dan 

menurunkan tekanan darah 

F .  K e r a h a s i a a n  

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subyek penelitian akan 

dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti dan asisten. Hasil 

penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas subyek penelitian. 

G .  Kompensasi  

Bapak / ibu akan mendapatkan snack. 

  



 

H .  P e m b i a y a a n  

Semua biaya yang terkait penelitian akan ditanggung oleh peneliti, dengan 

rincian sebagai berikut : 

No Kegiatan Bahan dan Alat Biaya 

1 Penyusunan proposal 

skripsi 

Transportasi, kertas, tinta, 

penjilidan 

300.000 

2 Seminar proposal 

skripsi 

Kertas, tinta, penjilidan, 

penggandaan dan makanan 

ringan 

150.000 

3 Revisi proposal skripsi Transparansi, penggandaan 150.000 

4 Perizinan penelitian Penggandaan, biaya perizinan 100.000 

5 Alat penelitian Spygnomanometer digital, alat 

bekam 

1.000.000 

6 Pelaksanaan penelitian Transportasi, akomodasi 300.000 

7 Laporan skripsi Kertas, tinta dan penjilidan 100.000 

8 Sidang skripsi Transparansi,penggandaan, dan 

makanan ringan 

200.000 

9 Revisi laporan skripsi 

akhir 

Kertas, tinta, jilid dan 

penggandaan 

150.000 

10 Biaya tidak terduga  100.000 

Total 2.550.000 

 

I .  Informasi Tambahan 

Bapak/ibu diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek samping 

atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bapak/ibu  dapat menghubungi  

Anang Ihda Pratama dengan nomor HP. 085728170046 



 

 

 

Lampiran 4 

 

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN 

Semua penjelasan tersebut telah disampaikan kepada saya dan semua pertanyaan 

saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan 

penjelasan, saya dapat menanyakan kepada Anang Ihda Pratama. 

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian 

ini 

                                                                         Tanggal : ........................... 

 

Tandatangan pasien/subyek : 

Nama Jelas :................................... 

Tandatangan saksi :  

Nama Jelas : ............................. Tanggal: 

                                       

 

  



Lampiran 5 

PERSETUJUAN ASISTEN PENELITIAN PENGUKURAN TEKANAN 

DARAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

Bersedia menjadi asisten penelitian saudara Anang Ihda Pratama sebagai 

pengukur tekanan darah Pernyataan ini saya buat dengan dan tanpa paksaan dan 

ancaman dari pihak manapun. Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju 

untuk ikut serta dalam penelitian ini sebagai asisten pengukur tekanan darah. 

 

                                                                         Tanggal : ........................... 

Tandatangan Asisten 

 

(                                                          ) 
  



Lampiran 6 

Lembar Observasi Penelitian 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis kelamin   : 

Alamat    : 

Pekerjaan   : 

Jenis subjek     :  1. Intervensi  2. Kontrol 

Tekanan darah sebelum terapi :    mmHg 

Tindakan terapi bekam kering : 1. Dilakukan  2. Tidak dilakukan 

Tekanan darah setelah tindakan bekam kering 

Tekanan darah berdasarkan sistole :   mmHg 

Tekanan darah berdasarkan diastole :   mmHg 

Interprestasi    : 

1. Menurun  2. Tetap  2. Naik 

 
Grobogan, April 2014 
 

Peneliti 
 
 
 
 

(Anang Ihda Pratama) 
  



Lampiran 7 

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Tekanan Darah 

Pengertian Mengukur tekanan darah responden sebelum dan sesudah 
terapi bekam kering menggunakan alat bantu 
sphygmomanometer 
 

Tujuan Mendapatkan data obyektif 
 

Kebijakan Responden Penelitian 
 

Petugas Asisten Peneliti 
 

Peralatan 1. Sphygmomanometer 
2. Alat tulis 

 
Tahap 

Preinteraksi 
1. Lakukan verivikasi order yang ada untuk pemeriksaan 
2. Persiapan alat 
3.  

Tahap Orientasi 1. Memberi salam, panggil responden dengan nama 
panggilan yang disenangi 

2. Memperkenalkan nama petugas 
3. Menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada 

responden atau keluarga 
4. Menjelaskan tentang kerahasiaan 

 
Tahap Kerja 1. Memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya 

sebelum melakukan kegiatan 
2. Menanyakan keluhan utama saat ini 
3. Memulai kegiatan sesuai prosedur 
4. Melakukan kegiatan sesuai rencana 
5. Memberitahu responden posisi berbaring 
6. Menyingsingkan lengan baju keatas 
7. Mengatur tensi meter agar siap dipakai 
8. Meraba arteri radialis, memompa sampai 20-30 mmHg 

diatas skla yang menunjukkan bahwa denyut nadi sudah 
tidak teraba lagi 

9. Meletakkan diafragma stetoskop diatas nadi brakhialis, 
tanpa menekan 

10. Mengendorkan pompa 2-3 mmHg perdenyut 
11. Mencatat bunyi korotkoff I, IV dan V atau bunyi detak 

pertama (systole) dan terakhir (diastole). 
12. Melonggarkan pompa segera setelah bunyi terakhir hilang 



13. Jika pengukuran perlu  diulang, tunggu 30 detik dan 
lengan ditinggikan diatas jantung untuk mengalirkan darah 
dari lengan 

14. Mengukur secara palpasi bila secara auskultasi tidak 
mendengar 

15. Melepas menset 
16. Mengembalikan posisi responden senyaman mungkin  

 
Tahap Terminasi 1. Menanyaka kepada responden apa yang dirasakan setelah 

dilakukan kegiatan 
2. Menyimpulkan hasil prosedur yang dilakukan 
3. Melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya 
4. Berikan reinforcement sesuai kemampuan responden 
5. Mengakhiri kegiatan dengan cara member salam 

 
Dokumentasi Catat hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan 

sesudah dilakukan terapi bekam kering 
 

 

 

  



Lampiran 8 

Standar Operasional Prosedur Terapi Bekam Kering 

Pengertian Bekam kering adalah menghisap permukaan kulit dan 
memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor 

Tujuan Menurunkan tekanan darah 
Kebijakan Responden Penelitian 
Petugas Peneliti 

Peralatan 1. Set kop dan tabung penghisap 
2. Sarung tangan dan masker 
3. Tempat sampah 
4. Bantal  
5. Tempat tidur yang nyaman 
6. Kasaa/ tisyu 
7. Alkohol 
8. Minyak zaitun/ minyak urut hangat/ minyak 

habbatussauda 
 

Tahap 
Preinteraksi 

4. Lakukan verivikasi order yang ada untuk pemeriksaan 
5. Persiapan alat 

 
Tahap Orientasi 5. Memberi salam, panggil responden dengan nama 

panggilan yang disenangi 
6. Memperkenalkan nama petugas 
7. Menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada 

responden atau keluarga 
8. Menjelaskan tentang kerahasiaan 

Tahap Kerja 17. Memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya 
sebelum melakukan kegiatan 

18. Menanyakan keluhan utama saat ini 
19. Memulai kegiatan sesuai prosedur 
20. Melakukan kegiatan sesuai rencana 
21. memakai alat pelindung diri dahulu, cuci tangan, pakai 

masker, pakai handscone, kontrak waktu 
22. Memberitahu responden posisi berbaring 
23. Siapkan gelas ukuran sedang yang telah dipasang alat 

pemantiknya, dalam keadaan steril yang sebelumnya 
sudah direndam dalam alkohol kemudian dikeringkan 
dan dibersihkan  dengan tisyu/ kapas  

24. Bersihkan daerah akhda' (bagian daerah leher) dengan 
kapas/kain kassa yang telah diberi betadine. Juru bekam 
dan pasien dalam keadaan suci dari hadas dengan wudlu. 

25. Letakkan alat bekam di daerah akhda' dan ucapkan 



Basmalah Mengendorkan pompa 2-3 mmHg perdenyut 
26. Kokang secukupnya 1-2 kali (lihat keadaan pasien), tidak 

terlalu kuat atau lemah, kemudian geserkan gelas bekam 
keseluruh tubuh bagian punggung tanpa melepas alat 
cupping. Jika terlalu lemah penghisapannya maka gelas 
bekam akan lepas, jika lepas hisap lagi secukupnya. Cara 
ini disebut "Bekam Luncur", untuk mendapatkan 
kelenturan kulit dan otot sebelum bekam kering, serta 
memberikan efek nyaman pada pasienMelonggarkan 
pompa segera setelah bunyi terakhir hilang 

27. Setelah bekam luncur selesai, pijat-pijatlah daerah yang 
akan dibekam, seperti halnya pijat refleksi. Pijat ini akan 
memberikan kelenturan kulit dan daging juga dan 
memberikan rasa nyaman  

28. Letakkan lagi alat bekam di daerah akhda' (urat leher) 
dan ucapkan Basmalah  

29. Kokang atau hisap secukupnya 2-3 kali (lihat keadaan 
pasien) sehingga gelas menempel kokoh berada di daerah 
akhda', kemudian tunggu 5-7 menit 

30. Bukalah penutup gelas bagian atas agar udara dapat 
masuk, sehingga gelas bekam mudah diambil 

31. Ambil tisyu dan letakkan di bawah gelas dengan tangan 
kiri, lalu perlahan buka penutup udara bagian atas gelas 
dan segera buka, lalu bersihkan dengan tisyu 

32. Oleskan minyak habbatussauda/ zaitun/ al-qisthul hindi, 
lalu tutup dengan kapas/ tisyu agar minyak tidak 
mengenai pakaian dan dagu 

33. Lakukan di semua titik yang ingin dibekam 
34. Memberitahu pada pasien bahwa terapi sudah selesai, 

dan memberitahu klien kontrak waktu akan dilakukan 
bekam lagi, dan mengucapkan terima kasih 

35. Bersihkan gelas bekam dengan tissu, dan bereskan alat 
36. Mengembalikan posisi responden senyaman mungkin  

 
Tahap Terminasi 6. Menanyaka kepada responden apa yang dirasakan setelah 

dilakukan kegiatan 
7. Menyimpulkan hasil prosedur yang dilakukan 
8. Melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya 
9. Berikan reinforcement sesuai kemampuan responden 
10. Mengakhiri kegiatan dengan cara member salam 

Dokumentasi Catat hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan 
sesudah dilakukan terapi bekam kering 

 

 



Lampiran 9 

A Table of Random 

 

 

  



Lampiran 10 

Sertifikat Terpi Bekam 

 

  



Lampiran 11 

KARTU KONSULTASI 

 



Lampiran 12 

Lembar Kehadiran Mengikuti Ujian Proposal Skripsi/KTI 

 



Lampiran 13 

  Lembar Surat Izin Penelitian Dari Stikes Madani 

 



Lampiran 14 

Lembar Surat Balasan Selesai Penelitian  

 



Lampiran 15 

  Lembar Hasil Statistik Responden Perlakuan 

Tabel Hasil Uji Distribusi Frekuensi Data Demografi Responden  

kategori usia 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eldery 15 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Tabel Uji Normalitas data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  sistole 

pretest 

sistole 

posttest 

diastole 

pretest 

diastole 

posttest 

N 15 15 15 15 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 156.20 140.60 93.87 87.07 

Std. Deviation 9.578 9.062 6.556 6.307 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .139 .126 .202 .207 

Positive .133 .126 .179 .207 

Negative -.139 -.105 -.202 -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z .538 .490 .784 .802 

Asymp. Sig. (2-tailed) .935 .970 .570 .541 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 6 40.0 40.0 40.0 

perempuan 9 60.0 60.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  



Tabel Uji Paired T-Test 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sistole pretest 156.20 15 9.578 2.473 

sistole posttest 140.60 15 9.062 2.340 

Pair 2 diastole pretest 93.87 15 6.556 1.693 

diastole posttest 87.07 15 6.307 1.629 

 

 
 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 

1 

sistole pretest - 

sistole posttest 

15.60

0 

11.927 3.080 8.995 22.205 5.066 14 .000 

Pair 

2 

diastole pretest - 

diastole posttest 

6.800 5.254 1.356 3.891 9.709 5.013 14 .000 

 

  



Lampiran 16 

  Lembar Hasil Statistik Responden Kontrol 

Tabel Hasil Uji Distribusi Frekuensi Data Demografi Responden  
 

kategori usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Eldery 21 100.0 100.0 100.0 

 

jeniskelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 10 47.6 47.6 47.6 

perempuan 11 52.4 52.4 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

Tabel Uji Normalitas data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  sistoleprete

st 

sistolepostt

est 

diastolepret

est 

diastolepost

test 

N 21 21 21 21 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 155.81 156.86 90.62 91.52 

Std. Deviation 10.764 11.381 6.561 6.698 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .165 .162 .145 .124 

Positive .165 .162 .120 .111 

Negative -.117 -.129 -.145 -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z .757 .741 .667 .570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .616 .643 .766 .902 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Tabel Uji Paired T-Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sistolepretest 155.81 21 10.764 2.349 

sistoleposttest 156.86 21 11.381 2.484 

Pair 2 diastolepretest 90.62 21 6.561 1.432 

diastoleposttest 91.52 21 6.698 1.462 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 

1 

sistolepretest - 

sistoleposttest 

-1.048 2.636 .575 -2.247 .152 -1.821 20 .084 

Pair 

2 

diastolepretest - 

diastoleposttest 

-.905 2.548 .556 -2.064 .255 -1.627 20 .119 

 

  



Lampiran 17 

  Lembar Gambar Responden Perlakuan Terapi Bekam 

 

 

 

 


