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INTISARI 

 

Latar Belakang:Jumlah lansia meningkat, permasalahan kesehatannya juga 

meningkat. Kasus tertinggi di provinsi Jawa Tengah pada kelompok penyakit 

jantung dan pembuluh darah adalah hipertensi sebesar 806.208 (66,51%). 

Penggunaan obat anti hipertensi jangka lama menyebabkan gagal ginjal. Maka 

diperlukan terapi non farmakologi untuk menurunkan tekanan darah lansia 

hipertensi. 

Tujuan Penelitian:Untuk mengetahui pengaruh mendengarkan  murottal 

terhadap tekanan  darah pada lansia penderita hipertensi di Panti Wrheda Budi 

Dharma Umbulharjo Yogyakarta. 

Metode Penelitian:Menggunakan desain quasi experiment dengan non 

randomized pretest-posttest with control group design. Pengambilan data 

menggunakan teknik total sampling dengan populasi sasaran yang sudah 

ditetapkan 26 orang. 13 orang kelompok experiment dan 13 orang kelompok 

kontrol. 

Hasil:Karakteristik responden lansia pada kelompok perlakuan (n=13) adalah 

laki-laki (30,8%) dan perempuan (69,2%). Responden usia 60-70 tahun (46,2%) 

71-80 (53,8%). Responden yang tidak sekolah (53,8%) SD (23,1%) SMP (7,7%) 

dan SMA (15,4%). Uji parametrik paired sample T-Test didapatkan hasil nilai 

signifikan, dimana nilai p value <0.05 sebesar 0.000. Pada kelompok pembanding 

nilai p value >0.05 berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada kelompok 

pembanding. Ada pengaruh yang sigifikan terapi murottal untuk menurunkan 

tekanan darah dengan nilai rata-rata sistol 10,4 mmHg dan diastol 8,8 mmHg. 

Kesimpulan:Terapi murottal menurunkan tekanan darah pada lansia penderita 

hipertensi di Panti Wrheda Budi Dharma Umbulharjo Yogyakarta. 

 

Kata Kunci: lansia, hipertensi, terapi non farmakologi, murottal 
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ABSTRACT 

 

Background: The rise of total elderly people causes to their health problems. The 

highest case of heart disease and arteries groups in Central Java is hypertension 

within 806.208 (66.51%). The use of anti-hypertension drug in long period causes 

renal failure. Therefore the elderly hypertension patients need non-pharmacology 

therapy in order to decrease their blood pressure.  

Objectives: The objective of this reserach was to know the influence of listening 

murottal to blood pressure of the elderly hypertension patients at Panti Wherda 

Budi Dharma Umbulhardjo Yogyakarta. 

Methods: This research used Quasi Experiment with non randomized pretest-

posttest control group design. The technic of collecting data was total sampling 

within 26 respondents. 13 respondents were in experimental group and 13 

respondents were in control group.   

Results: The research findings showed that the gender of respondents in 

experimental group (n=13) were male (30.8%) and female (69.2%). The Age of 

respondents in experimental group were 60-70 years old (46.2%) and 71-80 years 

old (53.8%). The unschoolers in experimental group were (53.8%): SD (23.1%), 

SMP (7.7%), and SMA (15.4%). Based on parametric test of paired sample T-

Test, the researcher got significant score which p value <0.05 was 0.000. Whereas 

in control group, the score of p value >0.05 was no significant difference. 

Therefore, there is significant influence of murottal therapy to decrease blood 

pressure within the mean score of sistol was 10.4 mmHg and diastol was 8.8 

mmHg. 

Conclusion: Murottal Therapy decreased blood pressure of the elderly 

hypertension patients at Panti Wherda Budi Dharma Umbulhardjo Yogyakarta. 

 

Keywords: elderly people, hypertension, non pharmacology therapy, murottal 

 

 

 

  



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhaanahu Wata’aalaa 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Murottal Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia 

Penderita Hipertensi di Panti Wredha Budhi Dharma Umbulharjo Yogyakarta” 

dapat terselesaikan tepat pada waktunya.  

Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai 

pihak, dan oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasih kepada:  

1. Darmasta Maulana, S.Kep., M.Kes selaku Ketua Stikes Madani Yogyakarta 

juga selaku pembimbing I 

2. Errick Endra Cita, S.Kep., Ns selaku  Ketua Prodi S1 Keperawatan Stikes 

Madani Yogyakarta 

3. Ivana Eko Rusdiatin, S.Kep selaku pembimbing II 

4. Sugeng Djito, S.Kep., Ns., M.Sc selaku dewan penguji skripsi 

5. Heri Supriyanto, S.Sos selaku ketua UPT Panti Wredha Budhi Dharma 

Umbulharjo Yogyakarta 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang memerlukan. 

Yogyakarta, Juli 2014 

Penulis 



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

COVER  ..........................................................................................................................      i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  ................................................................     ii 

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................    iii 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...............................................................    iv 

INTISARI  .......................................................................................................................     v 

ABSTRACT  ...................................................................................................................    vi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................................   vii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................................    x 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................................     xi 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................................    xii 

 

BAB I   PENDAHULUAN  ...............................................................................................  1 

A. Latar Belakang  .............................................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ........................................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................  7 

E. Keaslian Penelitian .......................................................................................  8 

 

BAB II  TINJAUAN TEORI ...........................................................................................  12 

A. Hipertensi ....................................................................................................  12 

1. Pengertian Hipertensi ...........................................................................  13 

2. Jenis Hipertensi ....................................................................................  16 

3. Klasifikasi Hipertensi ..........................................................................  17 

4. Patofisiologi Hipertensi .......................................................................  18 

5. Gejala Klinis Hipertensi ......................................................................  20 

6. Faktor Risiko .......................................................................................  21 

7. Mekanisme Pengaturan Tekanan Darah  .............................................  23 

8. Pengobatan Hipertensi  ........................................................................  24 

9. Pemeriksaan Diagnostik Hipertensi  ....................................................  26 

10. Pedoman Pengukuran Tekanan Darah  ................................................  28 

B. Murottal  .....................................................................................................  30 

1. Pengertian  ...........................................................................................  30 

2. Manfaat  ...............................................................................................  30 

3. Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Tekanan Darah  .........................  31 

4. Prosedur Mendengarkan Murottal  ......................................................  32 



ix 

 

C. Kerangka Teori ...........................................................................................  34 

D. Kerangka Konsep  .......................................................................................  35 

E. Hipotesis .....................................................................................................  35 

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.........................................................................  36 

A. Jenis Penelitian .........................................................................................  36 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................................  37 

C. Populasi dan Sampel ................................................................................  37 

D. Variabel Penelitian  ..................................................................................  38 

E. Definisi Operasional  ................................................................................  39 

F. Pengumpulan Data ...................................................................................  40 

G. Instrument Penelitian  ...............................................................................  42 

H. Pengolahan dan Analisa Data  ..................................................................  42 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  ........................................................................  47 

A. Hasil Penelitian  ........................................................................................  47 

1. Gambaran Umum  ................................................................................  47 

2. Karakteristik Responden  .....................................................................  49 

3. Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Terapi  ....................................  51 

4. Uji Normalitas  ....................................................................................  54 

5. Uji Hipotesis / Pengaruh  .....................................................................  54 

B. Pembahasan  .............................................................................................  56 

1. Karakteristik Responden  .....................................................................  56 

2. Tekanan Darah Sebelum Terapi  .........................................................  57 

3. Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Terapi  ....................................  58 

C. Keterbatasan Penelitian  ...........................................................................  61 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  ..........................................................................  62 

A. Kesimpulan  ..............................................................................................  62 

B. Saran  ........................................................................................................  62 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

  



x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1  : Pathway Hipertensi ......................................................................................  19 

Gambar 2  : Kerangka Teori.............................................................................................  34 

Gambar 3  : Kerangka Konsep .........................................................................................  35 

Gambar 4  : Skema Penelitian ..........................................................................................  36 

 

  



xi 

 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel 1  : Klasifikasi tekanan darah menurut WHO  .......................................................  17 

Tabel 2  : Kasifikasi tekanan darah menurut JNC/DETH  ...............................................  17 

Tabel 3  : Karakteristik responden  ..................................................................................  50 

Tabel 4  : Distribusi frekuensi tekanan darah sistolik sebelum terapi  ............................  51 

Tabel 5  : Distribusi frekuensi tekanan darah diastolik sebelum terapi  ..........................  51 

Tabel 6  : Distribusi frekuensi tekanan darah sistolik setelah terapi  ...............................  52 

Tabel 7  : Distribusi frekuensi tekanan darah diastolik setelah terapi .............................  53 

Tabel 8  : Uji normalitas data  ..........................................................................................  54 

Tabel 9  : Uji hipotesis  ....................................................................................................  55 

 

 

  



xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran 1   : Surat Izin Studi Pendahuluan 

Lampiran 2   : Surat Balasan Izin Studi Pendahuluan 

Lampiran 3   : Surat Permohonan Izin Penelitian ke Dinas Perizinan Kota 

Lampiran 4   : Surat Balasan Dinas Perizinan Kota 

Lampiran 5   : Surat Permohonan Izin Penelitian ke Panti Wrheda Budi Dharma 

Lampiran 6   : Surat Keterangan Selesai Penelitian 

Lampiran 7   : Lembar Permohonan Sebagai Responden  

Lampiran 8   : Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent)  

Lampiran 9   : Lembar Persetujuan Menjadi Responden  

Lampiran 10 : Lembar Penilaian Observasi Penelitian  

Lampiran 11 : Rancangan Jadwal Penelitian 

Lampiran 12 : Estimasi Biaya 

Lampiran 13 : Karakteristik Responden 

Lampran 14  : Uji Normalitas 

Lampiran 15 : Distribusi Tekanan Darah Sebelum Terapi 

Lampiran 16 : Distribusi Tekanan Darah Setelah Terapi 

Lampiran 17 : Uji Paired Sample T-Test 

Lampiran 18 : Lembar Konsultasi 

Lampiran 19 : Daftar Hadir Ujian Proposal 

 

 



1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa kesehatan merupakan

hak  asasi  manusia.  Pada  pasal  28  H  menyatakan  setiap  orang  berhak  hidup

sejahtera  lahir  dan batin,  mempunyai  tempat  tinggal,  mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat 3

menyatakan negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan  serta  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak  untuk  masyarakat. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang

sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat  (Global health

workforce alliance, 2011).

Peningkatan usia harapan hidup penduduk merupakan salah satu

indikator  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara.  Namun  demikian,

kondisi tersebut akan diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk lanjut usia

atau lansia dengan berbagai permasalahannya (Kemenkokesra, 2013).
Badan  pusat  penelitian  biomedis  dan  farmasi  badan  penelitian

kesehatan departemen kesehatan RI Jakarta mengemukakan bahwa hasil

analisis menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia 32,2% lebih tinggi

dari  temuan  penelitian  sebelumnya.  Berdasarkan  pengukuran  tekanan

darah,  prevalensi  hipertensi  di  Indonesia  adalah  32,2%,  sedangkan

prevalensi hipertensi berdasarkan  diagnosis oleh tenaga kesehatan dan

atau  riwayat  minum  obat  hanya  7,8%  atau  hanya  24,2%  dari  kasus

hipertensi di masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa 75,8% kasus



2

hipertensi  di  Indonesia  belum  terdiagnosis  dan  terjangkau  pelayanan

kesehatan (Rahajeng, 2009).
Dalam kesehatan  masyarakat,  hipertensi dapat  digolongkan

sebagai  salah  satu  kelompok  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM) yang

mempunyai  faktor  resiko sama (common underlying risk factor).  Faktor

resiko  tersebut  antara  lain  faktor  genetik  merupakan  faktor  yang  tidak

dapat diubah  (unchanged risk factor), sebagian besar berkaitan dengan

faktor resiko yang dapat diubah (change risk factor) antara lain konsumsi

rokok, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung zat

aditif,  kurang  berolah  raga  dan  adanya  kondisi  lingkungan  yang  tidak

kondusif terhadap kesehatan (Jurnas, 2013).
Pemerintah  kesehatan  provinsi  Jawa  Tengah  melaporkan  data

penyakit  tidak  menular tahun  2012  sebanyak  34  kabupaten atau  kota

(97,14%).  Hampir  semua kelompok  penyakit  tidak  menular  pada tahun

2012 masih mempunyai jumlah kasus yang sangat tinggi. Kasus tertinggi

penyakit  tidak  menular  pada  tahun  2012  adalah  kelompok  penyakit

jantung dan pembuluh darah. Dari total 1.212.167 kasus yang dilaporkan

sebesar 806.208 kasus (66,51%) adalah penyakit pada pembuluh darah

(Rikesda Jateng, 2012).
Presentase kasus penyakit  tidak menular  tahun 2012 di  provinsi

Jawa  Tengah  menunjukkan  kasus  tertinggi   pada  kelompok  penyakit

jantung dan pembuluh darah adalah penyakit hipertensi, yaitu sebanyak

554.771  kasus  (67,57%)  (Rikesda  Jateng,  2012).  Sedangkan  laporan

Survailans Terpadu Penyakit (STP) puskesmas di DIY pada tahun 2012

memperlihatkan bahwa pola penyakit pada semua golongan umur telah

1
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mulai  didominasi  oleh penyakit-penyakit  degeneratif,  terutama hipetensi

berjumlah 29.546 kasus (Dinkes Jogja, 2013).
Departemen  kesehatan,  dalam  hal  ini  direktorat  pengendalian

penyakit  tidak  menular  segera  menanggulangi  hipertensi  di  Indonesia

secara  efesien  dan  efektif.  Dinas  kesehatan  di  Provinsi  DI  Yogyakarta

memprioritaskan program pengendalian hipertensi di masyarakat. Deteksi

dini  kasus di  masyarakat  dan  peningkatan  sarana fasilitas  pengobatan

hipertensi  di  puskesmas  juga  dilakukan  untuk  menurunkan  prevalensi

hipertensi.  Kemampuan  tenaga  kesehatan  dalam  tatalaksana  kasus

hipertensi  juga  ditingkatkan  baik  jangkauan  maupun  kualitas

pelayanannya (Rahajeng, 2009).
Hipertensi  adalah  suatu  kondisi  asimtomatik  yang  tidak

menunjukkan  gejala  apapun  sampai  bertahun-tahun  kecuali   tekanan

darah  yang  tinggi  yaitu  tekanan  sistoliknya  di  atas  140  mmHg  dan

diastoliknya 90 mmHg. Hipertensi dipengaruhi oleh kebiasaan merokok,

obesitas,  gangguan emosi,  konsumsi alkohol  dan kopi  yang berlebihan

dan aktifitas fisik yang kurang, tetapi sangat dipengaruhi oleh keturunan

(Smetzer & Bare, 2002).
Pengobatan  hipertensi  secara  non  farmakologi  juga  menjadi

penting  dalam  menanggulangi  hipertensi  salah  satunya  dengan

pengobatan alternatif  yang sedang berkembang dengan baik di Amerika

sebagian dari dokter keluarga di sana menerapkan pengobatan alternatif

komplementer. Bahkan dikatakan di masa depan pelaksana pengobatan

tersebut akan dilakukan sebagian besar oleh dokter yang dididik secara

konvensional.  Hal  tersebut  menandakan  kebutuhan  akan  pengobatan
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alternatif masih tinggi diantara masyarakat yang menyebut dirinya sebagai

masyarakat modern (Handayani, 2004).
Terapi  religi dapat  mempercepat  penyembuhan,  hal  ini  telah

dibuktikan  oleh  berbagai  ahli  seperti  yang  telah  dilakukan  Ahmad  Al-

Qhadi,  direktur  utama  Islamic Medicine  Institute  for  Education  and

Research di Florida,  Amerika Serikat dalam konferensi tahunan ke XVII

Ikatan Dokter Amerika, wilayah missuori AS, Ahmad Al-Qadhi melakukan

presentasi  tentang  hasil  penelitianya  dengan tema pengaruh  Al-Qur’an

pada  manusia  dalam perspektif  fisiologi  dan  psikologi.  Hasil  penelitian

tersebut menunjukan bahwa mendengarkan ayat suci  Al-Qur’an memiliki

pengaruh  yang  signifikan  dalam  menurunkan  ketegangan  urat  saraf

reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif

oleh sebuah alat berbasis komputer (Remolda, 2009).
Salah  satu  terapi  non  farmakologi  yang  berpotensi  menurunkan

tekanan darah pada lansia adalah terapi suara dengan Murottal Al-Qur’an.

Terapi  murottal  Al-Qur’an  dengan  tempo  yang  lambat  serta  harmonis

dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin

alami  (serotonin).  Mekanisme  ini  dapat  meningkatkan  perasaan  rileks,

mengurangi  perasaan  takut,  cemas,  dan  tegang,  serta  memperbaiki

sistem  kimia  tubuh  serta  membuat  vasodilatasi  pada  pembuluh  darah

yang bisa menurunkan tekanan darah (Heru, 2008). 
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Di dalam kitab  Bukhairi  Muslim telah  dituliskan tidaklah  Allah  Ta’ala

menciptakan suatu penyakit kecuali Dia juga menciptakan penawarnya. Hal ini

sebagaimana telah disabdakan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص:

ءء ششففءا فل فلهه  فز ءء شإلل فأنن هل فدءا فل ءا فز فمءا فأنن
“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya”

(Zainuddin M.A, Arifin, Thoha,  2009).

Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di surat Al

Isra’ ayat 82 yang berbunyi:

فن نؤشمشنني هم نحفمةة شلنل فر ةء فو  ششففءا ههفو  فمءا  شن  نرنآ فن ءالهق شم ززهل  فو هنفن
“Dan Kami turunkan dari Al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat

bagi orang-orang beriman” (Al-Qur’an & Terjemahan).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti

pada bulan Desember 2013 di Panti  Wrheda Budi  Dharma Umbulharjo

Yogyakarta,  terdapat  53 lansia  yang  dirawat  di  sana.  Dari  hasil

pengukuran  tekanan  darah  pada  30  lansia,  terdapat  20  lansia  yang

menderita  hipertensi.  Lansia  yang  menderita  hipertensi  tidak  pernah

menggunakan  terapi  non  farmakologi  mendengarkan  murottal untuk

menurunkan  tekanan  darah.  Para  lansia  penderita  hipertensi  hanya

menghindari  makanan  yang  mengandung  garam  serta  mengkonsumsi

obat yang diberikan oleh petugas kesehatan untuk menurunkan tekanan

darah. Penggunaan obat anti hipertensi secara terus menerus pada lansia

menimbulkan  efek  toksitas  yang  tinggi.  Toksistas  ini  meningkat  karena

adanya penurunan aliran darah dan motilitas gastrointestinal. Penurunan

fungsi  ginjal  pada  lansia  yang  diperburuk  dengan  mengonsumsi  obat-

obatan secara terus menerus akan menyebabkan gagal  ginjal.  Dengan
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demikian diperlukan terapi non farmakologi yang efektif dan aman untuk

meningkatkan  menurunkan  tekanan  darah  pada  lansia  penderita

hipertensi. 
Berdasarkan fenomena di  atas,  peneliti  tertarik  untuk malakukan

penelitian  yang  berjudul  “Pengaruh  Murottal Terhadap  Tekanan  Darah

Pada  Lansia  Penderita  Hipertensi  Di  Panti  Wrheda  Budi  Dharma

Umbulharjo Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat

dirumuskan  sebagai  rumusan  masalahnya  adalah  sebagai  berikut:

“Adakah pengaruh mendengarkan murottal terhadap tekanan darah pada

lansia  penderita  hipertensi  di  Panti  Wrheda Budi  Dharma  Umbulharjo

Yogyakarta ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum 

Untuk  mengetahui  pengaruh  mendengarkan   murottal terhadap

tekanan  darah pada lansia penderita hipertensi di Panti Wrheda Budi

Dharma Umbulharjo Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya tekanan  darah  sebelum  diberikan  terapi  mendengarkan

murottal pada lansia penderita hipertensi di  Panti  Wrheda Budi Dharma

Umbulharjo Yogyakarta.
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b. Diketahuinya tekanan  darah  setelah  pasien  diberikan  terapi

mendengarkan  murottal di  Panti  Wrheda Budi  Dharma  Umbulharjo

Yogyakarta.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  untuk

mengembangkan  atau  memantapkan  pemberian  intervensi

keperawatan  dengan  terapi komplementer  yaitu  mendengarkan

murottal  terhadap lansia penderita hipertensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai  dasar  pengembangan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai

faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pengaruh  pemberian  terapi

murottal  terhadap  lansia penderita  hipertensi melalui  penggalian

faktor yang lebih luas jangkauan populasi  yang lebih besar dan

pendekatan metodologi yang lebih akurat.

b. Bagi Panti Wrheda Budi Dharma

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemberian terapi murottal

pada lansia penderita hipertensi.

c. Bagi masyarakat

Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  terapi  alternatif  untuk

penanganan masalah hipertensi pada lansia di masyarakat.
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E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berfungsi untuk mengetahui hasil  terbaru dari

suatu  penelitian  (Saryono,  2011).  Berdasarkan  pengetahuan  peneliti,

belum  pernah  dilakukan  penelitian  yang  serupa  atau  sama  dengan

penelitian  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  tentang  pengaruh  Murottal

terhadap tekanan  darah pada lansia penderita hipertensi di Panti Wrheda

Umbulharjo  Yogyakarta.  Penelitian  lain  yang  berkaitan  dengan  terapi

murottal dan hipertensi yaitu:

1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siswatinah  (2012),  dengan  judul

“Pengaruh  Terapi  Murottal  Al  Qur’an  Terhadap  Kecemasan  Pasien

Gagal Ginjal Kronik yang Dilakukan Tindakan Hemodialisa di RSUD

Kraton Kabupaten” di Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode

quasi  experiment.  Sampel  dalam penelitian  ini  sebanyak  30  pasien

gagal ginjal  kronik yang dibagi tanpa acak ke dalam dua kelompok.

Peneliti  menggunakan  uji  Wilcoxon.  Hasil  penelitian  ini  terdapat

pengaruh pemberian terapi  murottal  Al  Qur’an  terhadap kecemasan

(p=0,001).  Jadi  disimpulkan  bahwa  terapi  murrotal  Al  Qur’an  dapat

dipertimbangkan untuk penurun tingkat kecemasan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

adalah  pada  variabel  bebas,  yaitu  terapi  murottal.  Sedangkan

perbedaannya  adalah  pada  variabel  terikat  yaitu  kecemasan  dan

tekanan darah pada lansia penderita hipertensi.
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2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sasongko  (2013)  dengan  judul

“Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur’an Terhadap Kualitas Tidur Lansia di

Unit  Rehabilitasi  Sosial  Dewanata  Cilacap”.  Penelitian  ini

menggunakan  desain  quasi  experiment  with  control  group.  Tekhnik

sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan 40

responden.  Jumlah  responden  dibagi  menjadi  2  kelompok,  20

responden kelompok intervensi dan 20 responden kelompok kontrol.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada perbedaan yang bermakna

antara kualitas tidur sebelum dan sesudah pemberian terapi  murottal

Al Qur’an (p value 0,000; α = 5%). Sedangkan pada kelompok kontrol

tidak ada perbedaan yang bermakna antara kualitas tidur sebelum dan

sesudah  pengamatan  (p  value  0,083  ;  α  =  5).  Selain  itu,  terdapat

perbedaan yang bermakna antara peningkatan kualitas tidur kelompok

intervensi dan kontrol (p value = 0,000; α = 5%).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

adalah  pada  variabel  bebas,  yaitu  terapi  murottal.  Sedangkan

perbedaannya adalah pada variabel terikat yaitu kualitas tidur lansia

dan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi.

3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indrajati (2013)  dengan  judul

“Pengaruh  Terapi  Murottal  Terhadap  Denyut  Nadi  dan  Frekwensi

Pernafasan pada Bayi Prematur di  RSUD Banyumas”.  Penelitian ini

menggunakan desain penelitian quasi exsperiment dengan rancangan

non  randomized  pretes-posttest  with  control  group  design.  Sampel
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penelitian ini sebanyak 18 responden (9 sebagai kelompok intervensi

dan 9 sebagai kelompok kontrol) diambil dengan metode consecutive

sampling. Analisis  menggunakan  uji  statistik  paired  t-test  dan

independent  t-test. Pada  denyut  nadi  hasil  uji  statistik  paired  t-test

kelompok intervensi  didapatkan nilai  (t=2,93;  p<0,05)  dan kelompok

kontrol  nilai  (t=-1,40;  p>0,05).  Hasil  uji  statistik  independent  t-test

selisih  sebelum  dan  setelah  didapatkan  nilai  (t=2,708;  p<0,05).

Sedangkan pada frekuensi pernapasan hasil uji statistik  paired t-test

kelompok intervensi didapatkan nilai (t=2,464; p<0,05) dan kelompok

kontrol  nilai  (t=-0,828;  p>0,05).  Hasil  uji  statistik  independent  t-test

selisih  sebelum  dan  setelah  didapatkan  nilai  (t=2,301;  p<0,05).

Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terapi  murottal mempunyai

pengaruh yang signifikan pada denyut nadi dan frekuensi pernapasan

kelompok  intervensi dan  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  pada

kelompok  kontrol.  Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara

kelompok intervensi dan kontrol.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

adalah  pada  variabel  bebas,  yaitu  terapi  murottal.  Sedangkan

perbedaannya adalah pada variabel terikat yaitu frekwensi pernafasan

pada  bayi  prematur  dan  tekanan  darah  pada  lansia  penderita

hipertensi..

4. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Komaling  (2013)  dengan  judul

“Hubungan Mengonsumsi Alkohol Dengan Kejadian Hipertensi Pada
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Laki-Laki  Di  Desa  Tompasobaru  II  Kecematan  Tompasobaru

Kabupaten  Minahasa  Selatan”.  Penelitian  ini  menggunakan  metode

deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (non probability

sampling), didapat jumlah sampel sebanyak 368 orang dari 512 populasi yang

berusia  25-60  tahun.  Hasil  penelitiannya,  laki-laki  dalam  penelitian  ini

sebagian besar telah mengonsumsi alkohol >10 tahun, dan yang mengalami

hipertensi  sebanyak  139  responden  (72%),  terdapat  150  responden  (51%)

yang  mengonsumsi  alkohol  golongan  C  mengalami  hipertensi,  dan

berdasarkan  frekuensi  konsumsi  diperoleh  88  responden  (83%)  mengalami

hipertensi yang mengonsumsi minuman beralkohol 4-7 kali dalam seminggu.

Hasil  Analisis  statistik  diperoleh p = 0,000 hubungan antara mengonsumsi

alkohol  dengan  kejadian  hipertensi.  Ada  hubungan  antara  lama  konsumsi,

jenis alkohol, dan frekuensi konsumsi dengan kejadian hipertensi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

adalah  pada  responden  yang  menderita  hipertensi.  Sedangkan

perbedaannya adalah pada  metode penelitiannya yaitu  cross sectional

dan quasi experiment.
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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Hipertensi
1. Pengertian hipertensi 

Hipertensi  adalah  suatu  kondisi  asimtomatik  yang  tidak

menunjukkan gejala apapun sampai bertahun-tahun kecuali  tekanan

darah  yang  tinggi  yaitu  tekanan  sistoliknya  d  iatas  140 mmHg dan

diastoliknya  90  mmHg.  Hipertensi  dipengaruhi  oleh  kebiasaan

merokok, obesitas, gangguan emosi, konsumsi alkohol dan kopi yang

berlebihan dan aktifitas fisik  yang kurang,  tetapi  sangat dipengaruhi

oleh keturunan (Smetzer & Bare, 2002).
Ada  beberapa  beberapa  pendapat  lain  yang  berusaha  untuk

menjelaskan definisi hipertensi, diantarannya :
a. Hipertensi  didefinisikan  oleh  joint  national  committee  on  detection,

evaluation and treatment of high blood pressure  (JNC) sebagai tekanan

darah  yang  sama  dengan  atau  lebih  tinggi  dari  140/90  mmHg  dan

diklasifikasikan  sesuai  derajat  keparahannya,  mempunyai  rentang  dari

tekanan  darah  normal  tinggi  sampai  hipertensi  maligna.  Keadaan  ini

dikatagorikan sebagai primer/esensial (hampir 90% dari semua kasus) atau

sekunder, terjadi sebagai akibat dari kondisi patologis yang dapat dikenali

seringkali dapat diperbaiki.
b. Definisi hipertensi adalah tekanan darah sistol  ≥140 mmHg dan tekanan

darah  diasatol  ≥90  mmHg,  atau  bila  pasien  mengkonsumsi  obat

antihipertensi (Kapita Selekta Kedokteran, 2001).
c. Menurut WHO (2001), batas tekanan darah yang masih dianggap normal

adalah kurang dari 130/85 mmHg. 12
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d. Menurut  Kaplan  (1990),  mendefinisikan  hipertensi  berdasarkan   atas

perbedaan usia dan jenis kelamin :

1) Pria  usia  kurang  dari  45  tahun,  dikatakan  hipertensi

apabila tekanan darah pada waktu berbaring di atas atau sama dengan

130/90 mmHg.
2) Pria usia lebih dari 45 tahun, dikatakan hipertensi apabila

tekanan darahnya di atas 145/95 mmHg.
3) Pada  wanita  tekanan  darah  di  atas  atau  sama  dengan

160/95 mmHg dinyatakan hipertensi.  

2. Jenis hipertensi
Menurut penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua yaitu:
a. Hipertensi Primer atau Esensial.

Hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, disebut juga

hipertensi  idiopatik  terdapat  sekitar  95%  kasus.  Banyak  faktor  yang

mempengaruhi terjadinya hipertensi esensial, diantaranya adalah genetik,

lingkungan  hiperaktivitas,  susunan  syaraf  simpatis,  sistem  renin-

angiotensin,  defek  dalam  ekskresi  Na,  peningkatan  Na  dan  Ca

intraselular, dan faktor-faktor yang meningkatkan resiko, seperti obesitas,

alcohol, merokok, dan  polisetemia  (Mansjoer, 2001). Hipertensi esensial

biasanya muncul pada pasien berusia antara 25-55 tahun, sedang usia di

bawah 20 tahun jarang ditemukan. Patogenesis hipertensi esensial adalah

multifacorial. Faktor genetik berperan penting, anak-anak yang salah satu

atau kedua orang tuanya menderita hipertensi, cenderung akan mempunyai

tekanan  darah  yang  lebih  tinggi.  Intake  garam  yang  berlebihan  juga

berperan  dalam  patogenesis  hipertensi  esensial.  Untuk  itu  kombinasi
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konsumsi garam berlebihan dan predisposisi genetik akan menyebabkan

hipertensi esensial (Massie, 2002).
Selama 75  tahun  terakhir  telah  banyak  penelitian  untuk  mencari

etiologinya.  Tekanan darah merupakan hasil  curah jantung dan resistensi

vascular, sehingga tekanan darah meningkat jika curah jantung meningkat,

resistensi vaskuler perifer bertambah, atau keduanya. Meskipun mekanisme

yang  berhubungan  dengan  penyebab  hipertensi  melibatkan  perubahan-

perubahan  tersebut,  hipertensi  sebagai  kondisi  klinis  biasanya  diketahui

beberapa  tahun  setelah  kecenderungan  kearah  sana  dimulai.  Pada  saat

tersebut, beberapa mekanisme fisiologis kompensasi sekunder telah dimulai

sehingga kelainan dasar curah jantung atau resistensi perifer tidak diketahui

dengan  jelas.  Pada  hipertensi  yang  baru  mulai  curah  jantung  biasanya

normal atau sedikit  meningkat  dan  resistensi  perifer normal.  Pada tahap

hipertensi lanjut, curah jantung cenderung menurun dan resistensi perifer

meningkat (Gray et al, 2005).

b. Hipertensi Sekunder atau Hipertensi Renal
Menurut  Gray  et  al (2005),  Sekitar  5%  kasus  hipertensi  telah

diketahui penyebabnya, dan dapat dikelompokan seperti di bawah ini:
1) Penyakit  parenkim  ginjal  (3%).  Setiap  penyebab  gagal  ginjal

(glomerulonefritis,  pielonefritis,  sebab-sebab  penyumbatan)  yang

menyebabkan  kerusakan  parenkim  akan  cenderung  menimbulkan

hipertensi.
2) Penyakit renovaskular (1%). Terdiri atas penyakit yang menyebabkan

pasokan darah ginjal dan secara  umum dibagi atas arterosklerosis dan
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fibrodisplasia. Penurunan pasokan darah ginjal akan memacu produksi

rennin ipsilateral dan meningkatkan tekanan darah.
3) Endokrin  (1%).  Tingginya  kadar  aldosteron dan  renin  yang rendah

akan mengakibatkan kelebihan natrium dan air.
4) Sindrom chusing yang disebabkan oleh hyperplasia adrenal bilateral

yang disebabkan oleh adenoma hipofisis  yang menghasilkan  ACTH

dan adrenal primer.
5) Hiperplasia adrenal konggenital merupakan penyebab hipertensi pada

anak (jarang).
6) Feokromositoma disebabkan oleh tumor sel kromafin asal neural yang

mensekresikan katekolmin.
7) Koarktasio aorta, paling sering mempengaruhi aorta atau distal  dari

arteri  subklavia  kiri  dan  menimbulkan  hipertensi  pada  lengan  dan

meurunkan tekanan di kaki dengan denyut nadi arteri femoralis lemah

atau  tidak  ada.  Vasokontriksi  arteri  sistemik dapat  terjadi  karena

stimulasi renin-angiotensin dan hiperaktivitas simpatis.
8) Kaitan dengan kehamilan. Hipertensi gestasional terjadi sampai 10%

kehamilan  pertama,  diperkirakan  Karena  aliran  uteroplasental yang

kurang baik dan umumnya terjadi pada trimester terakhir atau awal

periode  post  partum.  Terdapat  proteinura,  peningkatan  kadar  urat

serum,  dan  pada  kasus  yang  berat  menyebabkan  sindrom  pre-

eklamsia.
9) Akibat obat, penggunaan obat yang paling banyak berkaitan dengan

hipertensi  adalah  adalah  pil  kontrasepsi  oral  (OCP),  dengan  5%

perempuan  mengalami  hipertensi  dalam  5  tahun  sejak  mulai

penggunaan.
3. Klasifikasi hipertensi
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Indonesia  berdasarkan  konsensus  yang  dihasilkan  pada  Pertemuan

Ilmiah Nasional Pertama Perhimpunan Hipertensi Indonesia pada tanggal 13-

14 Januari  2007 belum dapat  membuat  klasifikasi  hipertensi  sendiri  untuk

orang Indonesia. Hal ini dikarenakan data penelitian hipertensi di Indonesia

berskala nasional sangat jarang. Karena itu para pakar hipertensi di Indonesia

sepakat  untuk  menggunakan  klasifikasi  WHO  dan  JNC/DETH  sebagai

klasifikasi hipertensi yang digunakan di Indonesia.
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Tabel 1
Klasifikasi tekanan darah menurut WHO 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg)
Normal 140 90
Borderline 140-159 90-94
Hipertensi definitive 160 95
Hipertensi ringan 160-179 95-140

                 

Tabel  2
Klasifikasi tekanan darah pada dewasa menurut JNC/DETH

Kategori Tekanan darah sistolik Tekanan darah diastolik
Normal < 130 mmhg < 85 mmhg
Normal tinggi 130-139 mmhg 85-89 mmhg
Stadium 1 140-159 mmhg 90-99 mmhg
Stadium 2 160-179 mmhg 100-109 mmhg
Stadium 3 180-209 mmhg 110-119 mmhg
Stadium 4 ≥210 mmhg ≥120 mmhg

 

4. Patofisiologi
Mekanisme  yang  mengontrol  konstriksi  dan  relaksasi  pembuluh

darah terletak di pusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat vasomotor

ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke korda spinalis dan keluar

dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di thoraks dan abdoment.

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak

ke bawah melalui sistem saraf  simpatis ke  ganglia simpatis. Pada titik ini,

neuron pre ganglion melepaskan  asetilkolin, yang akan merangsang serabut

saraf pasca  ganglion ke pembuluh darah, dengan dilepaskanya  norepinefrin

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. 
Pada  saat  bersamaan  sistem saraf  simpatis merangsang pembuluh

darah, kelenjar  adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan aktivitas

vasokonstriksi.  Medulla  adrenal mensekresi  epinefrin,  yang  menyebabkan
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vasokontriksi.  Korteks adrenal mensekresi  kortisol dan  steroid lainya, yang

dapat memperkuat  respons  vasokonstriktor pembuluh darah.  Vasokonstriksi

yang  mengakibatkan  penurunan  aliran  darah  ke  ginjal,  menyebabkan

pelepasan  renin.  Renin merangsang  pembentukan  angiotensin I  yang

kemudian diubah menjadi  angiotensin II,  suatu  vasokonstriktor kuat,  yang

pada giliranya merangsang sekresi  aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon

ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh  tubulus ginjal, menyebabkan

peningkatan  volume  intravaskuler.  Semua  faktor  tersebut  cenderung

mencetuskan keadaan hipertensi (Udjianti, 2010).



         Stress

Kecemasan
Ketakutan

Gaya hidup
Merokok
Alkoholik
Konsumsigaram ↑ kolesterol
Obesitas
Usia
Kurang aktivitas

vasokontriksi

Cordiac out put

Tekanan darah
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Medula Otak
                                    Saraf Simpatis

Korda Spinalis

Ganglia Simpatis
                            melepaskan

Kelenjar Adrenal         Asetil Kolin
                 

Kortek Adrenal      Medula Adrenal    Norepineprin

              Epineprin Vasokontriksi
Kortisol             Pembuluh darah
& Steroid

      Penurunan aliran darah
                 ke ginjal

         Renin/ACE

           Angiotensin I

           Angiotensin II

           Kortek adrenal

           Sekresi aldosteron

          Retensi air & Na
         di tubulus ginjal

         peningkatan
     volume cairan intravaskuler

           hipertensi

Gambar 1 : Pathway Hipertesi (Udjianti, 2010)
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5. Gejala Klinis

Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala;

meskipun  secara  tidak  sengaja  beberapa  gejala  terjadi  bersamaan  dan

dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi (padahal sesungguhnya

tidak).  Gejala  yang dimaksud adalah  sakit  kepala,  perdarahan dari  hidung,

pusing,  wajah  kemerahan  dan  kelelahan;  yang  bisa  saja  terjadi  baik  pada

penderita  hipertensi,  maupun  pada  seseorang  dengan  tekanan  darah  yang

normal.
Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul

gejala berikut:
a. Sakit kepala
b. Kelelahan
c. Mual
d. Muntah
e. Sesak nafas
f. Gelisah
g. Pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak,

mata, jantung dan ginjal.
Kadang  penderita  hipertensi  berat  mengalami  penurunan  kesadaran

dan  bahkan  koma karena  terjadi  pembengkakan  otak.  Keadaan  ini  disebut

ensefalopati hipertensif, yang memerlukan penanganan segera. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidung
http://id.wikipedia.org/wiki/Otak
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6. Faktor risiko 

Menurut Basha (2006), faktor risiko terjadinya hipertensi, adalah antara

lain:

a. Obesitas (kegemukan)
Merupakan  ciri  khas  penderita  hipertensi,  walaupun  belum  diketahui

secara  pasti  hubungan  antara  hipertensi  dan  obesitas,  namun  terbukti

bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas

dengan hipertensi lebih tinggi daripada penderita hipertensi dengan berat

badan normal.
b. Stres

Diduga melalui aktivasi saraf simpatis (saraf yang bekerja pada saat kita

beraktivitas).  Peningkatan  aktivitas  saraf  simpatis  mengakibatkan

meningkatnya tekanan darah secara intermitten (tidak menentu).
c. Faktor keturunan (genetik)

Apabila  riwayat  hipertensi  didapat  pada  kedua orang  tua  maka  dugaan

hipertensi  essensial  akan  sangat  besar.  Demikian  pula  dengan  kembar

monozigot  (satu  sel  telur)  apabila  salah  satunya  adalah  penderita

hipertensi.
d. Jenis kelamin (gender)

Secara klinis tidak ada perbedaan yang signifikan dari tekanan darah pada

anak laki-laki atau perempuan.  Setelah pubertas, pria cenderung memiliki

tekanan darah yang lebih tinggi.  Setelah menopause, wanita cenderung

memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada pria pada usia tersebut. 
e. Usia 

Tekanan darah dewasa cenderung meningkat seiring dengan pertambahan

usia.   Standar  normal  untuk  usia  remaja  yang  tinggi  dan  di  usia  baya

adalah 120/80.  Namun, Lansia tekanan sistoliknya meningkat sehubungan

dengan penurunan elastisitas pembuluh.  



22

f. Asupan garam
Melalui  peningkatan  volume  plasma  (cairan  tubuh)  dan  tekanan  darah

yang  akan  diikuti  oleh  peningkatan  eksresi  kelebihan  garam  sehingga

kembali  pada  keadaan  hemodinamik  (sistem pendarahan)  yang  normal.

Pada hipertensi essensial mekanisme inilah yang terganggu.
g. Gaya hidup yang kurang sehat

Walaupun  tidak  terlalu  jelas  hubungannya  dengan  hipertensi  namun

kebiasaan  merokok,  minum  minuman  beralkohol  dan  kurang  olahraga

dapat pula mempengaruhi peningkatan tekanan darah.
h. Ras

Frekuensi  hipertensi  pada  orang  Afrika  Amerika  lebih  tinggi  daripada

orang  Eropa  Amerika.   Kematian  yang  dihubungkan  dengan  hipertensi

juga lebih banyak pada orang Afrika Amerika.  Kecenderungan populasi

ini  terhadap  hipertensi  diyakini  berhubungan  dengan  genetik  dan

lingkungan.
i. Medikasi

Banyak  medikasi  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung

mempengaruhi tekanan darah.  Selama pengkajian tekanan darah, perawat

menanyakan  apakah  klien  menerima  medikasi  antihipertensi,  yang

menurunakan tekanan darah.
j. Variasi diurnal

Tingkat  tekanan  darah  berubah-ubah  sepanjang  hari.  Tekanan  darah

biasanya rendah pada pagi-pagi sekali, secara berangsur-angsur naik pagi

menjelang siang dan sore, dan puncaknya pada senja hari atau malam.
k. Penyakit tertentu

Hipertensi dapat  terjadi akibat dari komplikasi penyakit lain dan demikian

juga sebaliknya, misalnya diabetes militus dan penyakit ginjal.
7. Mekanisme pengaturan tekanan darah 
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Scanlon  dan  Sanders,  (2006)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa

mekanisme yang mengatur tekanan darah dibagi menjadi dua bagian,  yaitu

mekanisme intrinsik dan mekanisme syaraf, sedangkan mekanisme intrinsik

tidak menimbulkan impuls syaraf.

a. Mekanisme intrinsik

Mekanisme  intrinsik  bekerja  berdasarkan  karakteristik  internal

organ-organ tertentu.  Organ yang pertama adalah jantung. Ketika aliran

balik  vena  menigkat,  serabut  otot  jantung  meregang  dan  ventrikel

memompa  lebih  kuat  lagi  sehingga  curah  jantung  dan  tekanan  darah

meningkat.  Hal  ini  menjelaskan  apa  yang  terjadi  selama  latihan  fisik,

ketika di butuhkan tekanan darah yang tinggi. Setelah selesai latihan dan

aliran balik vena menurun, jantung akan mengurangi kekuatan pompanya

yang kan membantu mengembalikan tekanan darah pada keadaan istirahat

normal.  
Mekanisme intrinsik yang kedua berkaitan dengan ginjal. Apabila

aliran darah yang melalui ginjal menurun, proses filtrasi juga menurun dan

urine  yang  dibentuk  sedikit.  Penurunan  jumlah  urine  mempertahankan

volume darah agar tidak menurun lebih jauh. Mempertahankan tekanan

darah penting terutama setelah perdarahan berat dan dehidrasi.  

b. Mekanisme syaraf

Medulla  dan  sistem  syaraf  otonom  berperan  langsung   dalam

pengaturan  tekanan  darah.  Mekanisme  syaraf  yang  pertama  mengenai

jantung  yang sudah dijelaskan di atas dan mekanisme syaraf yang kedua

berkaitan dengan resistensi perifer, yaitu derajat kontriksi arteri, arteriola



24

dan  vena,  medula  mengandung  pusat  vasomotor  yang  terdiri  atas  area

vasokontriktor dan area vasodilator. Area vasodilator dapat menekan area

vasokonstriktor sehingga  menyebabakan  vasodilatasi yang  dapat

menurunkan tekanan darah.

8. Pengobatan hipertensi

Pengobatan  hipertensi  dapat  berupa  pengobatan  farmakologik  dan

pengobatan  non  farmakoologik.  Pengobatan  non  farmakologik  berupa

modifikasi  gaya  hidup  diantaranya  adalah  kontrol  berat  badan,  olah  raga,

pembatasan asupan garam, manajemen stress, pengaturan aktivitas fisik, tidak

mengkonsumsi  alkohol  dan  rokok.  Pada  sebagian  kasus  hipetensi  ringan,

dengan pengobatan non farmakologik saja tekanan darah dapat terkontrol, pada

kasus  hipertensi  berat  pengobatan  non  farmakologik  dapat  mengurangi

kebutuhan atau dosis obat anti hipertensi (Prodjosudjadi, 2000). 
Modifikasi  gaya  hidup  cukup  efektif,  dapat  menurunkan  resiko

kardiovaskuler dengan biaya sedikit, dan resiko minimal. Tata laksana ini tetap

dianjurkan meski harus disertai obat antihipertensi karena dapat menurunkan

jumlah dan dosis obat. Langkah-langkah yang dianjurkan yaitu:

a. Menurunkan berat badan bila terdapat kelebihan (indeks masa tubuh ≥ 27).
b. Membatasi alkohol.
c. Meningkatkan aktifitas aerobic (30-45 menit/hari).
d. Mengurangi asupan natrium (<100 mmol Na/2,4g Na/6 g NaCl/hari).
e. Mempertahankan asupan kalium yang adekuat (90mmol/hari).
f. Mempertahankan asupan kalsium dan magnesium yang adekuat.
g. Berhenti  merokok dan mengurangi  asupan lemak  jemuh dan kolesterol

dalam makanan.

Pengobatan  farmakologik  dilakukan  apabila  pengobatan  non

farmakologik tidak mencapai target tekanan darah normal. Berbagai penyakit
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penyerta  seperti  penyakit  jantung,  gagal  jantung,  dislipidemia,  diabetes

mellitus dan gagal ginjal sering dijumpai pada hipertensi usia lanjut dan perlu

di pertimbangkan dalam memilih obat hipertensi (Prodjosudjadi, 2002).  
Semua obat antihipertensi bekerja pada satu atau lebih tempat kontrol

anatomis dan efek tersebut terjadi dengan mempengaruhi mekanisme normal

regulasi tekanan darah. Karena memiliki mekanisme kerja umum, obat dalam

setiap  kategori  cenderung  menyebabkan  spektrum  toksisitas  yang  mirip,

kategori-kategori tersebut termasuk diuretic, ovbat simpatoplegik,  vasodilator

langsung, obat yang menyakat produksi atau efek angiotensin (Katzung, 2001).

Berbagai golongan obat antihipertensi yang tersedia adalah golongan diuretic,

penyekat  adrenoreseptor-β,  ACE-inhibitor,  antagonis kalsium,  dan  penyekat

adrenoreseptor  α-1.  Golongan  diuretic merupakan  obat  antihipertensi  lini

pertama yang diindikasikan pada hipertensi tanpa komplikasi (Prodjosudjadi,

2000). 

9. Pemerikasaan Diagnostik 
Sutejo  (2007)  telah  menjelaskan  hasil  pemeriksaan  diagnostik  pada

hipertensi sebagai berikut:

a. Hemoglobin/hematrokit : bukan diagnostik tetapi mengkaji hubungan dari

sel-sel  terhadap  volume  cairan  (viskositas)  dan  dapat  menginsikasikan

faktor-faktor resiko seperti hiperkoaagulabilitas, anemia.
b. BUN/Kreatinin : memberikan informasi tentang perfusi /fungsi ginjal.
c. Glukosa  :  hiperglikemia (DM  adalah  pencetus  hipertensi)  dapat

diakibatkan peningkatan ketoalamin (meningkatkan hipertensi).
d. Kalsium serum :  peningkatan  kadar  kalium serum dapat  meningkatkan

hipertensi 
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e. Kalium serum :  hipokalemia  dapat  mengindikasikan  adanya  aldosteron

utama (penyebab) atau menjadi efek samping terapi diuretic.
f. Kolesterol  dan  trigleserida  serum  :  peningkatan  kadar  dapat

mengidikasikan adanya pembentukan plak ateromatosa.
g. Pemriksaan tiroid : hipeartiroidisme dapat menimbulkan vasokontriksi dan

hipertensi.
h. Urinalisa : darah, protein, glukosa mengisayaratkan disfungsi ginjal dan /

adanya diabetes.
i. VMA (Vanillyl  Mandelic  Acid) urin  (metabolit  ketoalamin)  :  kenaikan

dapat mengidikasikan adanya adanya feokromositoma (penyebab) : VMA

urin 24 jam dilakukan untuk pengkajian feokromositoma bila hipertensi

hilang timbul.
j. Asam urat : hiperurisemia telah menjadi implikasi sebagai factor resiko

terjadimya hipertensi.
k. Steroid  urin  :  kenaikan  dapat  mengindikasikan  hiperadrenalisme,

feokromositoma, atau difungsi pituitary, sindrom cushing, kadar urin dapat

meningkat.
l. Foto thorak : dapat menunjukkan obstruksi pada area katup, deposit pada

dan/ takik aorta, batu ginjal/ureter.
m. CT Scan : mengkaji tumor serebral, enselopati, atau feokromositoma.
n. ECG (Electrocardiografi) : dapat menunjukkan pembesaran jantung, pola

regangan, gangguan konduksi. Luas, peninggian gelombang P adalah salah

satu tanda dini penyakit jantung hipertensi. 

10. Pedoman Pengukuran Tekanan Darah
Menurut  Kementrian  Kesehatan  (2008)  pemeriksaan  tekanan  darah

dengan  tensimeter  digital.  Pengukuran  ini  untuk  mendapatkan  data  tekanan
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darah pada seseorang yang berumur lebih dari 15 tahun. Adapun alat, bahan

serta cara pengukuran sebagai berikut :
a. Alat dan Bahan

1) Tensimeter digital Omron IA2
2) Manset besar
3) Batu baterai AA R6

b. Cara Pengukuran
1) Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah,  responden sebaiknya

menghindar  kegiatan  aktivitas  fisik  seperti  olah  raga,  merokok,  dan

makan,  minimal  30  menit  sebelum  pengukuran.  Baring  atau  duduk

beristirahat setidaknya 15 menit sebelum pengukuran.
2) Hindari  melakukan  pengukuran  dalam  kondisi  stres.  Pengukuran

sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang tenang dan responden dalam

kondisi tenang.
3) Pastikan responden berbaring dengan posisi kaki tidak menyilang tetapi

kedua telapak kaki datar setara dengan kasur dengan posisi terlentang.
4) Gulung  ke  atas  lengan  baju  pada  lengan  bagian  kiri  responden  dan

memintanya  untuk  tetap  berbaring  tanpa  banyak  gerak  serta  tidak

berbicara pada saat pengukuran. Apabila responden menggunakan baju

berlengan panjang, gulung lengan baju ke atas tetapi pastikan lipatan

baju  tidak  terlalu  ketat  sehingga  tidak  menghambat  aliran  darah  di

lengan.
5) Biarkan  lengan  dalam  posisi  tidak  tegang  dengan  telapak  tangan

terbuka ke atas. Pastikan tidak ada lekukan pada pipa manset.
6) Persiapkan  manset.  Perlu  diperhatikan  bahwa  manset  hendaknya

diambil  dari  kotaknya  secara  benar  dengan  mengangkat  secara

keseluruhan (tidak ditarik salah satu bagiannya).
7) Pasang manset pada lengan kiri  responden dengan posisi  kain halus/

lembut ada di bagian dalam dan D-ring (besi) tidak menyentuh lengan,
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masukkan ujung manset melalui D-ring dengan posisi kain perekat di

bagian luar. Ujung bawah manset terletak kira-kira 1–2 cm di atas siku.

Posisi pipa manset harus terletak sejajar dengan lengan kiri responden

dalam posisi lurus dan rileks.
8) Tarik  manset  dan  kencangkan  melingkari  lengan  kanan  responden.

Tekan kain perekat secara benar pada kain bagian luar manset. Pastikan

manset terpasang secara nyaman pada lengan kiri responden. 
9) Tekan tombol ’start’,  pada layar akan muncul angka 888 dan semua

simbol.
10) Selanjutnya  semua  simbol  gambar  hati  “♥”  akan  berkedip-kedip.

sampai  denyut  tidak  terdeteksi  dan  tekanan  udara  dalam  manset

berkurang, angka sistolik, diastolik dan denyut nadi akan muncul.
11) Catat  angka  sistolik,  diastolik  dan  denyut  nadi  hasil  pengukuran

tersebut pada formulir hasil pengukuran dan pemeriksaan.
12) Pengukuran dilakukan dua kali, jarak antara dua pengukuran sebaiknya

antara 2 menit dengan melepaskan manset pada lengan.
13) Apabila hasil pengukuran satu dan kedua terdapat selisih > 10 mmHg,

ulangi  pengukuran  ketiga  setelah  istirahat  selama  10  menit  dengan

melepaskan manset pada lengan.
14) Catat hasil pengukuran tekanan darah tersebut di lembar catatan.

B. Murottal
1. Pengertian 

Murottal adalah  rekaman  suara  Al-Qur’an yang  dilagukan  oleh

seorang  qori’ (pembaca  Al-Qur’an) (Purna, 2006).  Al-Qur’an adalah  kalam

Allah  Suhanallahu  wata’ala yang  merupakan  mu’jizat  yang  diturunkan

kepada Nabi Muhammad Salallahu’alaihi wasallam.  Al-Qur’an adalah kitab

suci yang diyakini kebenarannya, dan dijadikan salah satu syarat keimanan
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bagi setiap muslim. Dalam sejarah turunnya  Al-Qur’an Ayat suci  Al-Qur’an

diturunkan di kota Makkah dan di kota Madinah Munawarah (Asti, 2009).
2. Manfaat

Al-Qur’an merupakan obat yang komplet untuk segala jenis penyakit,

baik  penyakit  hati  maupun  penyakit  fisik,  baik  penyakit  dunia  maupun

penyakit  akhirat  (Ad-Dihami,  2005),  sedangkan  Yani  Ahmad  (2002)

menyatakan bahwa  Al-Qur’an bermanfaat untuk menjadi obat, penawar dan

penyembuh dari berbagai persoalan hidup manusia. 
Lantunan  Al-Qur’an secara  fisik  mengandung unsur  suara  manusia,

suara  manusia  merupakan instrumen  penyembuhan yang menakjubkan dan

alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon

stres,  mengaktifkan  hormon  endorfin  alami,  meningkatkan  perasaan  rileks,

dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki

sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat

pernafasan, detak jantung, denyut nadi,  dan aktivitas gelombang otak. Laju

pernafasan  yang  lebih  dalam  atau  lebih  lambat  tersebut  sangat  baik

menimbulkan  ketenangan,  kendali  emosi,  pemikiran  yang  lebih  dalam dan

metabolisme yang lebih baik.
3. Pengaruh Terapi  Murottal  Al-Qur’an Terhadap

Tekanan Darah

Belakangan  ini  pembelajaran  neuroimaging menemukan  korelasi

saraf dari proses dan persepsi akan  murottal. Rangsangan  murottal tampak

mengaktivasi jalur - jalur spesifik di dalam beberapa area otak, seperti system

limbik yang berhubungan dengan perilaku emosional. Dengan mendengarkan

alunan  suara,  system  limbic teraktivasi  dan  individu  tersebutpun  menjadi
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rileks. Saat keadaan rileks inilah tekanan darah menurun. Jadi, tidak hanya

obat  Prozac (anti depresi) saja yang dapat bekerja di  sistem limbik, namun

juga terapi murottal. selain itu pula alunan murottal dapat menstimulasi tubuh

untuk  memproduksi  molekul  yang  disebut  nitric  oxide (NO).  Molekul  ini

bekerja pada tonus pembuluh darah sehingga dapat mengurangi tekanan darah

(Sirait, 2007).

Pada penderita hipertensi tidak hanya cukup mengandalkan obat dokter

maupun diet saja, tidak ada salahnya memberi kesempatan tubuh anda untuk

rileks dengan mendengarkan lagu-lagu klasik atau lagu favorit anda. Biarkan

musik mengalun dan memberikan efek emosi positif pada otak anda (Yuda

Turana, 2008).

Salah satu terapi non farmakologi yang berpotensi menurunkan

tekanan darah pada  lansia adalah terapi suara dengan murottal  Al-

Qur’an.  Terapi  murottal  Al-Qur’an  dengan tempo yang lambat serta

harmonis  dapat  menurunkan  hormon-hormon  stres,  mengaktifkan

hormon endorfin alami (serotonin). Mekanisme ini dapat meningkatkan

perasaan  rileks,  mengurangi  perasaan  takut,  cemas,  dan  tegang,

serta  memperbaiki  sistem  kimia  tubuh  serta  membuat  vasodilatasi

pada pembuluh darah yang bisa menurunkan tekanan darah (Heru,

2008). 

4. Prosedur Mendengarkan Murottal

Ada  beberapa  tahap  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  proses

mendengarkan murottal:
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a. Tahap Persiapan
1) Klien

b) Menjelaskan  tujuan  tindakan  mendengarkan  murottal dan

tahapannya.
c) Pasien memungkinkan dilakukan tindakan misalnya  pasien tidak

mengalami gangguan fungsi pendengaran atau tuna rungu, pasien

dalam kondisi sadar.
d) Pasien  menggunakan  pakaian  yang  nyaman  dan  longgar,  bila

pasien  memakai  jam  tangan  atau  ikat  pinggang  diminta  untuk

dilepas dahulu.
2) Lingkungan

a) Ruangan yang tenang dan nyaman, penerangan ruangan sebaiknya

remang-remang dan hindari sinar secara langsung.
b) Batasi  pengunjung  atau  meminta  penunggu  atau  keluarga  untuk

sementara menunggu di luar ruangan selama proses tindakan.
c) Tempat tidur yang nyaman.

b. Tahap pelaksanaan
1) Memberi  instruksi  kepada  responden  untuk  berbaring  dengan

posisi senyaman mungkin.
2) Memberi instruksi pada responden untuk bernapas perlahan-lahan.
3) Mengukur tekanan darah dan hitung nadi pasien.
4) Memasang head set pada pasien.
5) Memutar  murotal dengan  volume  sedang.  Pemutaran  murottal

selama 20 - 30 menit.
6) Setelah pemutaran musik selesai ukur kembali tekanan darah dan

nadi pasien.
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C. Kerangka Teori 

: Diteliti
: Tidak diteliti

Gambar 2 :  Kerangka  Teori pengaruh murottal terhadap tekanan
darah pada penderita hipertensi menurut Basha (2006), Prodjosujadi (2000)

Hipertensi 

Terapi Farmakologis :
- Ace inhibitor
- Beta blocker
- Ca antagonis
- Diuretic

Terapi Non farmakologis :
-Olahraga 
-Diet rendah Na
-Pengendalian berat badan
-Mengurangi stress
-Berhenti merokok

-Mendengarkan Murottal

Menurunnya TD TD tetap Meningkatnya TD

Hipofise otak

Hormon endorphin

Katekolamin 

Denyut jantung

Faktor-faktor yang
mempengaruhi tekanan darah :
- Obesitas
- Stress
- Genetik
- Usia
- Makanan
- Gaya hidup
- Aktivitas
- Medikasi
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D. Kerangka Konsep

Keterangan 
__________  : Diteliti
- - - - - - - - - -: Tidak diteliti

Gambar 3 : Kerangka  Konsep pengaruh Murottal terhadap tekanan
darah pada penderita hipertensi

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis (H1) : Ada pengaruh terapi murottal  terhadap   tekanan

darah pada penderita lansia penderita Hipertensi.

Murottal Tekanan darah

- Obesitas
- Stress
- Genetik
- Usia
- Makanan
- Gaya hidup
- Aktivitas
- Medikasi
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Desain Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif.  Metode  penelitian

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian serta

pengaruh-pengaruhnya  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam bentuk  sesuatu

yang dapat dihitung. Penelitian yang dilakukan menggunakan desain penelitian

quasi  experiment dengan  non  randomized pretest-posttest  with  control  group

design (Notoatmodjo, 2012). 

Pada  rancangan  ini  terdapat  dua  kelompok  yaitu  kelompok  experiment

atau  intervensi  dan  kelompok  kontrol  tanpa  intervensi.  Kelompok  kontrol

diberikan terapi mendengarkan murottal sedangkan pada kelompok kontrol tidak

diberikan  terapi  murottal. Rancangan  penelitian  dapat  digambarkan  sebagai

berikut:

Kelompok
Experiment

O1 ==== > X ==== > O2

Kelompok Kontrol O3 =========== >  O4

Gambar 4 :   Skema penelitian perlakuan  pre dan  post penelitian pengaruh
murottal terhadap  tekanan  darah  pada penderita  hipertensi
dengan kelompok experiment dan control

36



37

keterangan : 

O1 : Pre test tekanan darah kelompok experiment

O2 : Post test tekana darah kelompok experiment

X : Perlakuan terapi murottal kepada kelompok experiment

O3 : Pre test tekanan darah pada kelompok kontrol

O4 : Post test tekanan darah pada kelompok kontrol

B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  di  Panti  Wredha  Budi  Dharma  Umbulharjo

Yogyakarta pada bulan Mei 2014.

C. Populasi Dan Sampel
1. Populasi 

Menurut  Notoadmodjo  (2010)  populasi  adalah  keseluruhan  objek

penelitian atau objek yang diteliti. Penelitian ini mengambil populasi di Panti

Wredha  Budi  Dharma  Umbulharjo  Yogyakarta dengan  jumlah  populasi

sebanyak  53 orang.  Menurut  Kriyanto  (2006)  populasi  sasaran  adalah

populasi  yang  benar-benar  dijadikan  sumber  data  yang  diteliti.  Pada

penelitian  ini  mengambil  populasi  lansia  di  Panti  Wredha  Budi  Dharma

Ubulharjo Yogyakarta yang beragama Islam, kondisi sadar penuh, masih bisa

mendengar  atau  tidak  mengalami  gangguan  pendengaran  serta  bersedia

menjadi responden.

2. Sampel
Menurut  Hidayat  (2007)  sampel  penelitian  adalah  bagian  dari  populasi

yang akan diteliti atau sebagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki

oleh  populasi  tersebut.  Penentuan  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini

menggunakan total sampling. Sesuai dengan teknik sampling yang digunakan
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yaitu  total  sampling dengan  populasi  sasaran yang  sudah ditetapkan maka

didapatkan sampel  sebanyak  26 orang terbagi  menjadi  13 orang kelompok

experiment/intervensi dan 13 orang kelompok kontrol.

D. Variabel Penelitian 

Menurut  Notoadmodjo  (2010)  variabel  adalah  sesuatu  yang  digunakan

sebagai  ciri,  sifat,  atau  ukuran  yang  dimiliki  atau  didapatkan  oleh  satuan

penelitian tentang sesuatu konsep penelitian tertentu.

Variabel  yang  diteliti  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  2  variabel,  yaitu

variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen adalah variabel bebas yang nilainya menentukan variabel

lain (Nursalam, 2008).  Pada penelitian ini  variabel  independen yaitu terapi

mendengarkan murottal
2. Variabel Dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain

(Nursalam, 2008). Pada penelitian ini variabel dependen yaitu tekanan darah

pada penderita hipertensi dengan skala data ordinal.

E. Definisi Operasional
Menurut Azwar (2003) definisi operasional adalah suatu definisi mengenai

variabel  yang  dirumuskan  berdasarkan  karakterikstik-karakteristik  variabel

tersebut yang dapat diamati. Adapun prosedur operasional dari variable-variabel

yang ada di dalam penelitian ini adalah :
1. Terapi mendengarkan murottal yaitu mendengarkan

alunan suara  ayat  suci  Al-Qur’an,  pada penelitian ini  terapi  mendengarkan

murottal surah  Arrahman  yang  dibacakan  oleh  Syaikh  Misyari  Rasyid  Al-
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Efassy menggunakan  instrument  berupa  earphone serta MP3 dari  HP

BlackBerry® dan  earphone serta MP3 dari  HP  Nokia yang disetting  flight

mode dalam rentang waktu selama  20 menit,  dengan parameter : (a)  Tahap

persiapan,  (b)  Tahap  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  berupa  pemberian

informed consent kepada responden sebagai  bukti  kesiapan pasien menjadi

responden. Selanjutnya  tahap  pelaksanaan  yaitu  tahap  responden

mendengarkan murottal 12 menit setelah diukur tekanan darah terlebih dahulu

dengan posisi berbaring. Terapi ini dilakukan pada pagi hari sebanyak 3 kali

dalam kurun waktu 1 minggu (Salampessy, 2004).
2. Tekanan darah yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa

pada  lengan  sebelah  kiri  dengan  posisi  berbaring  sesuai  dengan  pedoman

pengukuran  tekanan  darah  oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan

Kesehatan Depkes RI tahun 2007. Dalam penelitian ini pengukuran tekanan

darah  menggunakan  instrument  berupa  Digital  Sphygmomanometer Omron

IA2, dan lembar observasi tekanan darah. Skala yang digunakan pada variabel

ini  yaitu  ordinal,  dengan kategori  :  (1)  Hipertensi  tingkat  I,  (2)  Hipertensi

tingkat II,  (3) Hipertensi tingkat III.  Skala  ordinal digunakan sebagai skala

deskriptif untuk mengukur distribusi frekuensi responden, sedangkan skala uji

menggunakan  skala  rasio  untuk  mengetahui  perbedaan  lebih  detail  dengan

parameter. 

F. Pengumpulan Data
1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder, untuk variabel terapi mendengarkan murottal akan diambil
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dengan  menggunakan  data  primer, data  didapatkan  setelah  melakukan

intervensi  ke  lansia.  Sedangkan  untuk  variabel  tekanan  darah  tidak  hanya

didapat dari data primer, tetapi juga didapat dari data sekunder yaitu dengan

melihat catatan medis lansia.
2. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal

keterangan sebagian atau seluruhnya elemen populasi yang akan mendukung

penelitian (Arikunto, 2006). Pengambilan data dilakukan oleh peneliti sendiri.
a. Mengajukan surat ijin pengambilan data ke Panti Wredha Budi Dharma 
b. Setelah mendapat surat balasan dari  Panti Wredha Budi Dharma, peneliti

melakukan  pengambilan  data  dibantu  oleh  asisten  peneliti  berjumlah  2

orang  yang  berkompeten  dalam melakukan  pengukuran  tekanan  darah.

Pengambilan  data  dilakukan  oleh  peneliti kepada  responden  yang

sebelumnya  diberikan  surat  permohonan  menjadi  responden (informed

consent), menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan. 
c. Pemberian terapi murottal dilakukan sebelum responden minum obat anti

hipertensi.
d. Kemudian responden berbaring selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan

darah pada lengan kiri responden oleh asisten peneliti 1 sebelum dilakukan

terapi  murottal.  Hasil  pengukuran  tekanan  darah  dimasukan  ke  lembar

observasi.
e. Selanjutnya  peneliti  membantu  responden cara  menggunakan  earphone

sehingga  responden  nyaman  mendengarkan  murottal dan  memintanya

untuk tetap berbaring sampai selesai selama 12 menit.
f. Peneliti tetap menunggui selama responden  mendengarkan murottal.
g. Setelah selesai mendengarkan  murottal, asisten 2 melakukan pengukuran

tekanan darah pada lengan kiri dan posisi responden tetap berbaring. Hasil

pengukuran dimasukan ke lembar observasi. 
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G. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan

data (Notoadmodjo, 2003). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian  ini  adalah digital  sphygmomanometer omron  IA2.  Peneliti  juga

menggunakan earphone jenis MP3 dari Hp BlackBerry® dan Nokia dan murottal

surah Arrahman serta lembar observasi untuk mencatat hasil pengukuran tekanan

darah.
H. Pengolahan Dan Analisa Data

1. Pengolahan Data
Menurut Arikunto (2006) Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan

data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang meliputi langkah-

langkah sebagai berikut :
a. Editing

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan koreksi data satu

persatu.  Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan  koreksi  terhadap  data

demografi  responden dan hasil  pengukuran tekanan darah  sebelum dan

sesudah terapi  murottal.  Tujuannya adalah untuk mengurangi  kesalahan

atau kekurangan yang ada pada lembar observasi yang sudah diselesaikan.
b. Coding

Peneliti memberi tanda atau kode pada data untuk memudahkan klasifikasi

atau pengelompokan. Pada penelitian ini  peneliti memberi kode sebagai

berikut :
1) Tekanan darah berdasarkan sistole

a) Tingkat I (140/159) : 1
b) Tingkat II (160/179) : 2
c) Tingkat III > 180 : 3

2) Tekanan darah berdasarkan diastole
a) Tingkat I (90/99) : 1
b) Tingkat II (100/109) : 2
c) Tingkat III > 110 : 3

3) Jenis Kelamin
a) Laki-laki : 1
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b) Perempuan : 2
4) Klasifikasi umur 

a) 60-70 tahun : 1
b) 71-80 tahun : 2

5) Pendidikan 
a) SD : 1
b) SMP : 2
c) SMA : 3
d) Tidak sekolah : 4

b. Scoring 
Scoring adalah penentuan jumlah skor. Dalam penelitian ini menggunakan

skala ordinal, dengan tingkatan :
1) Hipertensi tingkat I
2) Hipertensi tingkat II
3) Hipertensi tingkat III

c. Tabulating
Kegiatan memasukan data-data hasil penelitian kedalam tabel-tabel sesuai

dengan kriteria tertentu yaitu dengan membuat tabel semua hasil observasi

yang telah diberi kode dan dimasukan kedalam tabel. Data yang terkumpul

diberi kode oleh peneliti, data dikumpulkan menurut kategori yang telah

ditentukan,  selanjutnya  data  ditabulasikan  sehingga  diperoleh  frekuensi

dari masing-masing variabel yang telah di bahas di BAB IV.
2. Analisa Data

a. Analisis univariat
Analisis  univariat adalah  analisis  dilakukan  terhadap  setiap

variabel  dari  hasil  penelitian  yang  akan  menghasilkan  distribusi  dan

presentasi dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010). Tujuan dari analisis ini

adalah  untuk  menjelaskan  karakteristik  masing-masing  variabel  yang

diteliti dan  untuk  mengetahui  distribusi  frekuensi  masing-masing

variabel, analisis univariat di bahas di BAB IV.
b. Analisis bivariat

Analisis  bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap variabel

yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini, analisis
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bivariat digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  murottal terhadap

perubahan tekanan darah lansia.  Uji  normalitas data dilakukan dengan

menggunakan  uji Shapiro-Wilk  dengan  melihat  jumlah  sampel  kurang

dari 50 (Notoadmojo, 2010). 
Uji  ini  bertujuan  menguji  apakah  sebaran  data  yang  ada  dalam

distribusi normal  atau tidak.  Keluaran hasil  uji  adalah dengan melihat

nilai  signifikansi,  jika  sig  >0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  data

berdistribusi normal (Riwidikdo, 2012). 

Dari  hasil  yang  didapat  pada  BAB IV bahwa  data  terdistribusi

normal, sehingga uji statistik menggunakan uji paired sample t-tes untuk

membandingkan  perbedaan  tekanan  darah  sebelum  dan  sesudah

pemberian  terapi  murottal. Uji  ini  menggunakan  program  aplikasi  di

komputer dengan hasil sig < 0,05 dibahas pada BAB IV.

I. Etika Penelitian
Etika dalam penelitian ini menurut Hidayat (2007) adalah :
1. Asas kemanfaatan

Penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan manfaat dan resiko

yang  mungkin  terjadi.  Penelitian  boleh  dilakukan  apabila  manfaat  yang

diperoleh lebih besar dari pada resiko yang akan terjadi. Selain itu, penelitian

yang dilakukan tidak boleh membahayakan dan harus menjaga kesejahteraan

manusia.
2. Informed consent

Informed  consent merupakan  bentuk  persetujuan  antar  peneliti  dengan

responden  peneliti  dengan  memberikan  lembar  persetujuan  untuk  menjadi

responden. Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan

tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika responden tidak bersedia, maka
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peneliti harus menghormati hak responden. Beberapa informasi yang harus ada

dalam  informed  consent tersebut  antara  lain  :  partisipasi  responden,  tujuan

dialakukannya tindakan, jenis dan data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur

pelaksanaan,  potensial  masalah  yang  akan  diteliti,  manfaat,  kerahasiaan,

informasi yang mudah dihubungi dan lain-lain.
3. Anonymity (tanpa nama)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan

dalam  penggunaan  subjek  penelitian  dengan  cara  tidak  memberikan  atau

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan

kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.
4. Confidentiality (Kerahasiaan)

Masalah  ini  merupakan  masalah  etika  dengan  memberikan  jaminan

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya.

Semua  informasi  yang  telah  dikumpulkan  dijamin  kerahasiaannya  oleh

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.
5. Prinsip keadilan

Responden penelitian ini diperlakukan secara adil baik sebelum, selama

maupun  sesudah  keikutsertaannya  dalam  penelitian.  Kelompok  yang  tidak

mendapatkan  perlakuan  pemberian  murottal saat  penelitian,  akan  diberikan

terapi murottal setelah pengukuran posttest.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum

Penelitian  ini  dilakukan  di  Panti  Wredha  Budhi  Dharma  Umbulharjo

Yogyakarta.  Panti  Sosial  adalah  wadah  atau  institusi  yang  memberikan

pelayanan,  perawatan  jasmani,  rohani,  sosial  serta  perlindungan  untuk

memenuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidupnya secara

wajar. 
Panti  Wredha  Budhi  Dharma  berdiri  sejak  tahun  1952 yang  semula

berlokasi  di  Jalan  Solo  no  63  dengan  nama  Panti  Jompo  Budhi  Dharma.

Dahulu, panti Budi Dharma masih bersifat umum serta dapat menerima semua

penyandang masalah sosial mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis,

tuna susila,  tuna wisma dan lanjut usia  terlantar. Setelah berjalan 15 tahun,

Pemerintah memisahkan penghuni panti menurut kelompoknya. Khusus untuk

lansia  terlantar  ditempatkan  di  kampung  Tegalgendu,  kecamatan  Kotagede,

Yogyakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1957 dengan nama Panti Wredha Budhi

Dharma  (PWBD)  dengan  status  menyewa. Sepuluh  tahun  kemudian,  panti

Budi  Dharma berpindah tempat  ke lokasi  resmi milik  pemerintah daerah di

Ponggalan UH 7/203 DIY hingga sekarang. 
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Sumber Daya Manusia  (SDM) yang dimiliki  oleh panti  Budi  Dharma

adalah  karyawan  atau  tenaga  kerja  yang  cukup  menunjang  dalam kegiatan

pelayanan publik, perawatan pada lansia serta sebagai tenaga pembimbing bagi

mahasiswa  yang  melakukan  praktik  lapangan  baik  intitusi  yang  berada  di

Yogyakarta  atau  luar  Yogyakarta.  Tenaga  kerja  yang  menunjang  dan

profesional sangat dibutuhkan panti Budi Dharma dalam rangka peningkatan

mutu pelayanan terhadap publik dan khususnya pada lansia.
a. Tujuan Pendirian Panti 

Tujuan pendirian panti adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi

lanjut usia karena sesuatu dan beberapa hal harus mendapatkan pelayanan di

dalam panti sosial berupa kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial dengan

baik  sehingga  mendapatkan  kesejahteraan  dan  ketentraman  hidup  secara

lahir dan batin.
b. Visi dan Misi

1) Visi
Terselenggaranya usaha pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

yang memungkinkan mereka dapat menjalani hari tuanya dengan diliputi

rasa kenyamanan serta ketentraman lahir dan batin.
2) Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayanan lanjut usia, meliputi :
(1) Kesejahteraan fisik, sosial, mental dan spiritual
(2) Pengetahuan dan keterampilan

(3) Jaminan sosial dan kehidupan
(4) Jaminan perlindungan hokum

b) Meningkatkan  kesadaran  dalam  beribadah  dan  memelihara

kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan
c) Meningkatkan  kualitas  sarana  dan  prasarana  sesuai  dengan

kebutuhan lanjut usia
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Responden penelitian ini  diambil  dari  polpulasi  yang sesuai  kriteria

inklusi.  Pada bulan Mei 2014, jumlah populasi  lansia yang berada di panti

Budi Dharma ada 53 orang. Dari hasil pengamatan dan pengukuran tekanan

darah, terdapat 26 lansia yang mengidap hipertensi.

2. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian  ini  diambil  dari  polpulasi lansia  di  Panti

Wredha  Budhi  Dharma  Gambiran  Yogyakarta  yang  berjumlah  53  orang.

Dinyatakan masuk kedalam kriteria inklusi penelitian yaitu berjumlah 13 orang

sebagai kelompok perlakuan dan 13 orang sebagai kelompok pembanding. 
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Gambaran karakteristik  responden  meliputi  jenis  kelamin,  usia  dan

pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Karakteristik responden lansia di panti wredha budi dharma gambiran
Yogyakarta pada kelompok perlakuan (n=13)

Karakteristik Frekuensi (f) Presentase (%)
Jenis kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

4
9

30.8
69.2

Usia
- 60-70
- 71-80

6
7

46.2
53.8

Pendidikan terakhir
- Tidak sekolah
- SD
- SMP
- SMA

7
3
1
2

53.8
23.1
7.7
15.4

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa dari 13

responden mayoritas menderita hipertensi adalah wanita, usia berkisar 60-80

tahun dan mayoritas lansia yang menderita hipertensi tidak sekolah.
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3. Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Terapi
a. Distribusi Tekanan Darah Sebelum Terapi

Tabel 4. Distribusi frekuensi tekanan darah sistolik sebelum terapi murottal
pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding

Derajat Hipertensi Frekuensi dan
persentase Sistolik

kelompok perlakuan 
(f) (%)

Frekuensi dan persentase
sistolik  kelompok

pembanding 
(f) (%)

Tingkat 1 8 (61%) 11 (84.7%)
Tingkat 2 2 (15.3%) 2 (15.3%)
Tingkat 3 3 (23.7%) 0 (0)

Berdasarkan  tabel  4  distribusi  frekuensi  tekanan  darah  sistolik

sebelum perlakuan pada  kelompok perlakuan dan kelompok pembanding

dapat  ditarik kesimpulan bahwa mayoritas lansia  memiliki tekanan darah

tingkat 1 yaitu berkisar antara 140-159 mmHg yang mayoritas ada 11 orang

pada  kelompok  pembanding,  dengan  selisih  3  orang  dengan  kelompok

perlakuan.  Responden  yang  didapat  memiliki  kriteria  yang  hampir  sama

pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding.

Tabel 5. Distribusi frekuensi tekanan darah diastolik sebelum terapi murottal
pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding

Derajat Hipertensi Frekuensi dan
persentase Diastolik
kelompok perlakuan 

(f) (%)

Frekuensi dan persentase
Diastolik  kelompok

pembanding 
(f) (%)

Tingkat 1 9 (69.3%) 13 (100%)
Tingkat 2 4 (30.7%) 0 (0)
Tingkat 3 0 (0) 0 (0) 
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Berdasarkan  tabel  5,  didapatkan  hasil  bahwa  dari  13  responden

mayoritas memiliki tekanan darah diastolik tingkat I yang berkisar antara

90-99 mmHg  yang mayoritas ada 13 orang pada kelompok pembanding,

dengan selisih 4 orang dengan kelompok perlakuan. Dalam hal ini tidak ada

responden  yang  mengalami  tekanan  darah  tingkat  3  pada  diastolik.

Responden  yang  didapat  memiliki  kriteria  yang  hampir  sama  pada

kelompok perlakuan dan kelompok pembanding.

b. Distribusi Tekanan Darah Setelah Terapi
Tabel 6. Distribusi frekuensi tekanan darah sistolik setelah terapi murottal

pada kelompok perlakuan dan non terapi pada kelompok pembanding

Derajat Hipertensi Frekuensi dan
persentase Sistolik

kelompok perlakuan 
(f) (%)

Frekuensi dan persentase
sistolik  kelompok

pembanding 
(f) (%)

Normal 4 (30.75%) 0
Tingkat 1 5 (38.5%) 11 (84.7%)
Tingkat 2 4 (30.75%) 2 (15.3%)
Tingkat 3 0 0

Berdasarkan tabel 6, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan terapi

murottal pada  responden,  frekuensi  tertinggi  pada  kelompok  dengan

perlakuan terletak pada derajat hipertensi tingkat 1 yaitu berjumlah 5 lansia

dengan  presentase  38.5%.  Namun  terjadi  penurunan  jumlah  frekuensi

setelah  dilakukan  terapi.  Dapat  dilihat  pada  tabel  4,  bahwa  frekuensi

tertinggi pada tingkat 1 yaitu berjumlah 8 lansia dengan presentase 61%.

Hal ini  berarti  mengalami penurunan jumlah frekuensi yaitu berjumlah 3

lansia. Selain itu dapat dilihat tabel 6, bahwa terdapat tekanan darah normal
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dengan frekuensi 4 lansia (30.75%). Pada kelompok pembanding tidak ada

perbedaan pada tabel 4 dan tabel 6 yaitu mayoritas lansia memiliki tekanan

darah tingkat 1 dengan frekuensi 11 lansia (84.7%).
Tabel 7. Distribusi frekuensi tekanan darah diastolik setelah terapi murottal

pada kelompok perlakuan dan non terapi pada kelompok pembanding

Derajat Hipertensi Frekuensi dan
persentase diastolik

kelompok perlakuan 
(f) (%)

Frekuensi dan persentase
diastolik kelompok 

pembanding 
(f) (%)

Normal 8 (61.6%) 0
Tingkat 1 5 (38.4%) 13 (100%)
Tingkat 2 0 0
Tingkat 3 0 0

Dilihat dari tabel 7, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan terapi

murottal mayoritas  lansia  memiliki  tekanan  darah  diastolik  normal  yaitu

dengan frekuensi sebesar 8 lansia (61.6%). Jika dibandingkan pada tabel 5

sebelum dilakukan terapi  mengalami  perubahan dan penurunan frekuensi

pada  derajat  hipertensi  tingkat  1  dimana  pada  tabel  5  jumlah  frekuensi

sebesar 9 lansia dengan presentase 69.3%. Sedangkan pada tabel 7 lansia

yang memiliki tekanan darah tingkat 1 hanya 5 lansia dengan presentase

38.4% hal ini berarti mengalami penurunan jumlah frekuensi yaitu sebesar 4

lansia, sedangkan pada kelompok pembanding yang tidak dilakukan terapi

dapat  dilihat  perbandingan  tabel  5  dan  7  bahwa  tidak  ada  perubahan

sedikitpun, yaitu dengan jumlah frekuensi pada derajat hipertensi tingkat 1

yang sama sebesar 13 lansia (100%). 
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4. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menentukan uji hipotesis yang akan

digunakan. Pada penelitian ini diketahui data terdistribusi normal dapat dilihat

dari tabel di bawah ini :
Tabel 8. Uji normalitas data dengan menggunakan Shapiro-Wilk

Df Sig
Pre sitolik/diastolik

Post sistolik/diastolik
13
13

.172/.085

.349/.228

Berdasarkan tabel 8, didapatkan hasil bahwa sebaran data terdistribusi

normal, dimana nilai sig > 0.05 pada pre post. Hal ini dapat diartikan bahwa

uji  yang akan digunakan yaitu  uji  parametrik  paired sample T-Test dengan

syarat data terdistribusi normal. 

5. Uji Hipotesis / Pengaruh
Setelah dilakukan uji normalitas, maka uji yang dipilih adalah  paired

sample T-Test untuk melihat pengaruh terapi murottal terhadap tekanan darah. 
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Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9. Uji hipotesis dengan paired simple T-Test pengaruh terapi murottal

terhadap tekanan darah pada kelompok perlakuan dan pembanding

Mean Lower Upper df Sig
Tekanan Darah Sistolik sebelum terapi
kelompok perlakuan - Tekanan Darah 
Sistolik setelah terapi kelompok 
perlakuan

10.385 6.418 14.351 12 .000

Tekanan Darah Diastolik sebelum 
terapi kelompok perlakuan - Tekanan 
Darah Diastolik setelah terapi 
kelompok perlakuan

8.385 5.288 11.481 12 .000

Tekanan Darah Sistolik kelompok 
pembanding - Tekanan Darah Sistolik 
tanpa terapi kelompok pembanding

-.077 -1.722 1.568 12 .921

Tekanan Darah Diastolik kelompok 
pembanding - Tekanan Darah 
Diastolik tanpa terapi kelompok 
pembanding

.846 -.456 2.148 12 .182

Berdasarkan tabel 9, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan pada tekanan darah sebelum diberikan terapi  murottal dan sesudah

diberikan terapi murottal pada kelompok perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat

pada perbedaan nilai lower dan upper pada tekanan darah sistolik dan diastolik

yang  terlampau  jauh  selisihnya.  Perbedaan  ini  juga  dapat  dilihat  dari  nilai

signifikansi, dimana nilai  p value <0.05 yaitu sebesar .000 syarat diterimanya

Ha. Sedangkan pada kelompok pembanding, dilihat dari nilai  p value >0.05

yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada kelompok pembanding. 
Dari  tabel  di  atas  didapatkan hasil  bahwa Ha diterima.  Artinya,  ada

pengaruh yang sigifikan terapi murottal terhadap tekanan darah.
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B. Pembahasan 
1. Karakteristik Responden

Hasil  pengamatan  karakteristik  responden, ditemukan  mayoritas

responden dengan jenis kelamin perempuan. Artinya jenis kelamin perempuan

lebih banyak yang menderita hipertensi dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi

karena  pada  perempuan  yang  sudah  memasuki  masa  menopause memiliki

kadar esterogen yang rendah sedangkan hormon esterogen dibutuhkan untuk

melindungi wanita dari penyakit kardiovaskuler (Potter & Perry, 2006). 
Usia juga berpengaruh pada kejadian hipertensi. Secara teoritis, lansia

memang  cenderung  mengalami  peningkatan  tekanan  darah  seiring  dengan

bertambahnya usia. Peningkatan tekanan darah pada lansia umumnya terjadi

akibat  penurunan  fungsi  organ  pada  sistem kardiovaskular.  Katup  jantung

menebal dan menjadi kaku, serta terjadi penurunan elastisitas dari aorta dan

arteri-arteri besar lainnya (Ismayadi, 2004). 
Tekanan  darah  sistolik  maupun  tekanan  darah  diastolik  meningkat

sesuai dengan meningkatnya umur. Tekanan darah sistolik meningkat secara

progresif  sampai  umur  70-80  tahun,  sedangkan  tekanan  darah  diastolik

meningkat sampai umur 50-60 tahun, dan kemudian cenderung menetap atau

sedikit  menurun.  Kombinasi  perubahan  ini  sangat  mungkin  mencerminkan

adanya  kekakuan  pembuluh  darah  dan  penurunan  kelenturan  (compliance)

arteri, dan ini mengakibatkan peningkatan tekanan nadi sesuai dengan umur

(Rigaud, 2001). 
Pendidikan  juga  berpengaruh  terhadap  kejadian  hipertensi.  Menurut

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahajeng  (2009)  mengungkapkan  bahwa

responden yang tidak memiliki jenjang pendidikan lebih berpotensi terkena

hipertensi dikarenakan rendahnya kesadaran untuk berprilaku hidup sehat dan
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rendahnya kemampuan berfikir  untuk mendapatkan akses sarana pelayanan

kesehatan.  Selain  itu  lansia  yang  tidak  bersekolah  tingkat  pengetahuan

terhadap hipertensi juga rendah menyebabkan lansia tidak mengetahui faktor-

faktor yang bisa menyebabkan terkena hipertensi.

2. Tekanan Darah Sebelum Terapi
Hasil  distribusi  frekuensi  sebelum  terapi  yaitu  rata-rata  lansia

mengalami  hipertensi  tingkat  I dengan  rentang  140-159  pada  kelompok

perlakuan pada kelompok pembanding. Secara teoritis menurut Depkes (2006)

Pria usia lebih dari 45 tahun, dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya di

atas 145/95 mmHg.
Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2012)

yang mencatat  hasil  tekanan darah sebelum terapi  musik relaksasi  rata-rata

responden berada pada hipertensi tingkat I sebesar 56%. Penelitian Komaling

(2013) menemukan penderita hipertensi berjumlah 43,8%. Kebanyakan dari

responden tidak menyadari bahwa tekanan darah mereka di atas normal. Dari

15 juta penderita hipertensi di Indonesia hanya 4% yang melakukan kontrol

terhadap hipertensi. Yang dimaksud dengan hipertensi terkontrol adalah orang

yang sudah terdiagnosa hipertensi dan melakukan pengobatan. 
Peningkatan  tekanan  darah  yang  disebabkan  karena  gangguan  pada

sistem  kardiovaskuler antara lain karena penurunan elastisitas dinding aorta,

katup  jantung  menebal  dan  menjadi  kaku,  hilangnya  elastisitas  pembuluh

darah. Selain itu, lansia di panti Wrherda Budi Dharma juga dapat dipengaruhi

karena  faktor  jenis  kelamin,  usia  dan  pendidikan terakhir  lansia  (Potter  &

Perry, 2006). 
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3. Perbedaan Tekanan Darah Sebelum Dan Sesudah Terapi

Hasil  penelitian  membuktikan  adalah  pengaruh  yang  bermakna

terapi murottal terhadap tekanan darah pada kelompok perlakuan. Sedangkan

pada kelompok kontrol  tidak ada perubahan tekanan darah sehingga dapat

disimpulkan tidak ada pengaruh terhadap tekanan darah. 

Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Bahr  (1994)  yang  membuktikan

bahwa terdapat peningkatan kadar endorfin pada pasien yang mendengarkan

murottal, hal ini terjadi karena murottal yang didengarkan dapat merangsang

pengeluaran endorfin yang berdampak menurunkan nyeri dan menimbulkan

rasa  nyaman  hingga  mampu  menurunkan  tekanan  darah  pada  pasien

hipertensi.  Dalam  hal  penurunan  tekanan  darah  dan  stres  diduga  bahwa

konsentrasi  katekolamin plasma mempengaruhi aktivasi  simpatoadrenergic,

dan  juga  menyebabkan  terjadinya  pelepasan  stress-released  hormones.

Pemberian  murottal dengan  irama  lambat  akan  mengurangi  pelepasan

katekolamin  kedalam  pembuluh  darah,  sehingga  konsentrasi  katekolamin

dalam plasma menjadi rendah (Hanifah, 2007). Hal ini mengakibatkan tubuh

mengalami relaksasi,  denyut jantung berkurang dan tekanan darah menjadi

turun. 

Murottal sebagai gelombang suara diterima dan dikumpulkan oleh

daun telinga masuk ke dalam  meatusakustikus eksternus hingga  membrana

timpani. Oleh membrana timpani bersama rantai osikule dengan aksi hidrolik

dan mengungkit,  energi  bunyi  diperbesar  menjadi  25–30 kali  (rata-rata  27

kali)  untuk menggerakkan medium cair  perilimf dan  endolimf.  Setelah  itu
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getaran diteruskan hingga organ korti dalam  koclea yang akan diubah dari

sistem konduksi  ke  sistim saraf  melalui  nervus  auditorius sebagai  impuls

elektris (Herawati, 2002). 

Impuls elektris  murottal masuk melalui serabut saraf dari  ganglion

spiralis corti menuju ke nukleus koklearis dorsalis dan ventralis yang terletak

pada bagian atas medulla (Ganong, 2008). Pada titik ini semua sinap serabut

dan  neuron tingkat  dua  diteruskan  terutama ke  sisi  yang  berlawanan  dari

batang  otak  dan  berakhir  di  nukleus  olivarius  superior.  Setelah  melalui

nukleus olivarius superior, penjalaran impuls pendengaran berlanjut ke atas

melalui  lemniskus lateralis kemudian berlanjut ke  kolikulus inferior, tempat

semua atau hampir semua serabut ini berakhir. Setelah itu impuls berjalan ke

nukleus  genikulata  medial,  tempat  semua  serabut  bersinap,  dan  akhirnya

berlanjut  melalui  radiasio  auditorius ke  korteks  auditorius,  yang terutama

terletak pada girus superior lobus temporalis (Guyton, 2010).

Dari  korteks  auditorius yang  terdapat  pada  korteks  serebri,  jaras

berlanjut  ke  system  limbic,  melalui  cincin  korteks  serebral yang  disebut

korteks  limbic.  Korteks  yang  mengelilingi  struktur  subkortikal  limbic ini

berfungsi sebagai zona yang dilewati sinyal dari sisi korteks ke dalam sistem

limbic dan juga ke arah yang berlawanan. Dari  korteks limbic, pendengaran

dilanjutkan ke  hipokampus, tempat salah satu ujung  hipokampus berbatasan

dengan  nuklei amigdaloid (Ganong,  2008).  Amigdala yang merupakan area

perilaku kesadaran yang bekerja pada tingkat bawah sadar, menerima sinyal

dari korteks limbic lalu menjalarkannya ke hipotalamus. Di hipotalamus yang
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merupakan pengaturan sebagian fungsi vegetatif dan fungsi endokrin tubuh

seperti halnya banyak aspek perilaku emosional, jaras pendengaran diteruskan

ke  formatio retikularis sebagai penyalur impuls menuju serat saraf otonom.

Serat saraf tersebut mempunyai dua system saraf yaitu sistem saraf simpatis

dan sistem saraf parasimpatis (Guyton, 2010). Alunan suara murottal dengan

tempo  pelan mempengaruhi  hipofise di  otak  untuk  melepaskan  hormon

endorphin.  Endorphin dapat  memberikan rasa  nyaman,  dapat  menurunkan

ketolamin dalam darah sehingga denyut jantung menurun dan menurunkan

tekanan darah (Sirait, 2007).

Rangsangan alunan suara tampak mengaktivasi jalur-jalur spesifik di

dalam beberapa area otak, seperti sistem  limbic  yang berhubungan dengan

perilaku  emosional.  Dengan  mendengarkan  murottal,  sistem  limbic ini

teraktivasi  dan  individu  tersebut  pun  menjadi  rileks.  Saat  keadaan  rileks

inilah  tekanan  darah  menurun.  Selain  itu  pula  alunan  suara dapat

menstimulasi  bagian  tubuh yaitu carnitine berfungsi  meningkatkan  aliran

darah dengan meningkatkan produksi  nitric oxide (Turana (2012).   Sistem

kardiovaskuler menggunakan  nitric oxide untuk mengontrol aliran darah ke

setiap  bagian  tubuh.  Nitric  oxide merupakan  salah  satu  senyawa  yang

berperan dalam tranformasi sinyal dalam metabolisme. Selanjutnya, senyawa

ini akan menyampaikan sinyal terhadap otot polos dalam lapisan pembuluh

darah  endotelium untuk berelaksasi sehingga mengakibatkan pelebaran atau

vasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan aliran darah yang sangat efektif

untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi (Almar, 2014).
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Alunan  suara  murottal mengandung  daya  rangsang.  Alunan  suara

merupakan  getaran  udara   harmonis,  saraf  di  telinga  menangkapnya

diteruskan  ke  saraf  otak,  sehingga  menimbulkan  kesan  tertentu  pada

seseorang (Salampessi, 2004). 

Penderita  hipertensi  tidak hanya cukup mengandalkan obat  dokter

maupun diet saja, pada penderita hipertensi sebaiknya diiringi dengan terapi

komplementer berupa mendengarkan murottal.

C. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengalami berbagai keterbatasan antara lain:

1. Sedikitnya  referensi  serta  penelitian  serupa  tentang  pengaruh  murottal

terhadap  tekanan  darah sehingga  terbatasnya  teori-teori  yang  mendukung

penelitian. 
2. Kurangnya sampel penelitian sehingga kurang dapat mewakili penelitian.
3. Frekwensi  dan  volume  suara  sulit  disamakan  karena  menyesuaikan

kenyamanan pendengar.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian, hasil serta pembahasan dengan penelitian

pengaruh  murottal terhadap  tekanan   darah  pada  lansia  penderita

hipertensi  di  Panti  Wrheda Budi  Dharma  Umbulharjo  Yogyakarta,

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh terapi  murottal terhadap tekanan darah pada lansia penderita

hipertensi anatar kelompok perlakuan dan kontrol.
2. Mayoritas  Lansia  di  Panti  Wrheda  Budi  Dharma sebelum  diberikan

terapi murottal mengalami Hipertensi Tingkat 1 dengan rentang sistole

140 mmHg-159 mmHg dan diastole 90 mmHg sampai 99 mmHg.
3. Mayoritas  Lansia  di  Panti  Wrheda  Budi  Dharma setelah  di  berikan

terapi murottal mengalami hipertensi tingkat 1 dan tekanan darah yang

normal,  artinya  terjadi  penurunan  tekanan  darah  dengan  rata-rata

sistol 10,4 mmHg dan diastol 8,8 mmHg.

B. Saran
1. Bagi Peneliti

Lakukan  penelitian  serupa  dengan  kelompok  pembanding  yang

diberikan perlakuan berbeda dan perlu diperhatikan untuk volume suara ketika

terapi dilaksanakan.

2. Bagi Panti Wrheda Budi Dharma
Lansia yang menderita hipertensi sebaiknya tidak hanya minum obat

anti hipertensi, perlu dilakukan terapi komplementer mendengarkan  murottal

untuk menurunkan tekanan darah.
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3. Bagi Lansia
Lakukan  pemeriksaan  tekanan  darah  secara  rutin,  lansia  perlu

mengetahui  tentang  hipertensi  serta  gejala-gejala  hipertensi  sehingga  dapat

melakukan pencegahan mandiri, misalnya merubah pola hidup menjadi lebih

sehat. 
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Lampiran 3 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DINAS PERIZINAN KOTA 

 

 



 
 

Lampiran 4 

SURAT BALASAN DINAS PERIZINAN KOTA 

 



 
 

Lampiran 5 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN  

PANTI WRHEDA BUDI DHARMA 

 

 

 



 
 

Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 



 
 

Lampiran 7 

 

LEMBAR PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN 

 

Kepada 

YTH : Responden Penelitian 

Di tempat 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

Dengan hormat, 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini 

Nama    : Arifuddin 

NIM   : M10.01.0012 

Semester/tingkat : VIII / II 

Adalah Mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Madani Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Murottal Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Penderita 

Hipertensi Di Panti Wrheda Budi Dharma Umbulharjo Yogyakarta”.  

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudara/i 

sebagai responden, kerahasian data yang didapatkan akan dijaga dan digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

Dalam memberikan persetujuan menjadi responden diharapkan sesuai 

keinginan dari saudara/i tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Apabila saudara/i 

menyutuji, maka dimohon untuk menandatangani persetujuan. Atas bantuan dan 

kesedian saudara/i menjadi resoponden saya sebagai peneliti mengucapkan 

banyak terima kasih. 

Peneliti 

 

 

 

Arifuddin 

 



 
 

Lampiran 8 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

(INFORMED CONSENT) 

 

Kepada 

YTH : Responden Penelitian 

Di tempat 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

Dengan hormat, 

 

Saya mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Madani 

Yogyakarta, 

Nama   : Arifuddin 

NIM   : M10.01.0012 

Bermaksud akan melaksanakan penelitian “Pengaruh Murottal 

Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Panti 

Wrheda Budi Dharma Umbulharjo Yogyakarta”.  

Adapun segala data hasil penelitian bapak/ibu akan dijamin kerahasiannya 

dan saya bertanggung jawab apabila data atau hasil penelitian yang didapatkan 

merugikan bapak/ibu, maka dari itu bapak/ibu tidak perlu mencantumkan nama 

atau identitas lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila bapak/ibu setuju untuk ikut serta 

dalam penelitian ini dimihon untuk manandatangani kolom yang telah disediakan. 

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Responden 

 

 

 

Tanda Tangan Responden 

Peneliti 

 

 

 

Arifuddin 

 



 
 

Lampiran 9 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk ikut 

berpartisipasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh Mahasiswa 

Program Studi S-1 Ilmu Keperawatan STIKes Madani Yogyakarta,  

Nama   : Arifuddin 

NIM   : M10.01.0012 

Judul Skripsi  : “Pengaruh Murottal Terhadap Tekanan Darah Pada 

Lansia Penderita Hipertensi Di Panti Wrheda Budi 

Dharma Umbulharjo Yogyakarta”. 

Saya mengerti bahwa tidak akan ada resiko yang akan terjadi pada saya. 

Apabila ada hasil data penelitian menimbulkan respon emosional yang tidak 

nyaman atau berakibat negatif terhadap saya, saya berhak menghentikan atau 

mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa adanya sangsi atau kehilangan hak. 

Saya mengerti bahwa catatan/data mengenai penelitian ini akan 

dirahasiakan. Semua berkas yang mencantumkan identitas subjek penelitian hanya 

dipergunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini saja. 

Demikian secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dai siapapun, saya 

berperan serta dalam penelitian ini. 

 

Yogyakarta,    April 2014 

 

 

 

 

Responden 

 

 



 
 

Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 

 

Nama    : 

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Kamar    : 

Alamat asal   : 

Tekanan darah sebelum terapi: 

Tekanan darah setelah terapi : 

1. Tekanan darah berdasarkan sistole 

a. Tingkat I (140/159) : 1 

b. Tingkat II (160/179) : 2 

c. Tingkat III > 180 : 3 

2. Tekanan darah berdasarkan diastole 

a. Tingkat I (90/99) : 1 

b. Tingkat II (100/109) : 2 

c. Tingkat III > 110 : 3 

 

Interprestasi   : 

1. Menurun   

2. Tetap 

3. Meningkat 

 

Yogyakarta,   April 2014 

 

 

Peneliti 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 11 

RANCANGAN JADWAL PENELITIAN  

 

 

No  Kegiatan 

Waktu 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

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

1 
Penyusunan proposal 

Skripsi                                                                 

2 Studi Pendahuluan                                 
3 Izin Penelitian                                 
4 Seminar proposal skripsi                                                                 

5 Revisi proposal skripsi                                                                 

6 Persiapan penelitian                                                                 

7 Pelaksanaan penelitian                                                                 

8 Pengolahan data                                                                 

9 Laporan skripsi                                                                 

10 Sidang skripsi                                                                 

11 Revisi laporan skripsi akhir                                                                 



 
 

 

Lampiran 12 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 

 

No Kegiatan Bahan dan Alat Biaya 

1 Penyusunan proposal skripsi Transportasi, Kertas, 

tinta, penjilidan 

300.000 

2 Seminar proposal skripsi Kertas, tinta, 

penjilidan, 

pengandaan & 

makanan ringan 

150.000 

3 Revisi proposal skripsi Transparansi, 

penggandaan 

150.000 

4 Perizinan penelitian Penggandaan, biaya 

perizinan 

100.000 

 5 Pelaksanaan penelitian Transportasi, 

akomodasi, 

tesimeter digital 

900.000 

6 Laporan skripsi Kertas, tinta, 

penjilidan 

100.000 

7 Sidang skripsi Transparansi, 

penggandaan 

200.000 

8 Revisi laporan skripsi akhir Kertas, tinta, jilid, 

penggandaan 

150.000 

9 Biaya tidak terduga  100.000 

Total  2.150.000 

 

 

  



 
 

Lampiran 13 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 
Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid L 4 30.8 30.8 30.8 

P 9 69.2 69.2 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Usia Lansia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 7.7 7.7 7.7 

1 1 7.7 7.7 15.4 

1 1 7.7 7.7 23.1 

1 3 23.1 23.1 46.2 

2 1 7.7 7.7 53.8 

2 1 7.7 7.7 61.5 

2 1 7.7 7.7 69.2 

2 3 23.1 23.1 92.3 

2 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Pendidikan Terakhir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SD 3 23.1 23.1 23.1 

SMP 1 7.7 7.7 30.8 

SMA 2 15.4 15.4 46.2 

tidak sekolah 7 53.8 53.8 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 

  



 
 

Lampiran 14 

UJI NORMALITAS 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tekanan Darah Sistolik 
sebelum terapi kelompok 
perlakuan 

.202 13 .151 .908 13 .172 

 
Tekanan Darah Diastolik 
sebelum terapi kelompok 
perlakuan 

.190 13 .200* .885 13 .085 

 
Tekanan Darah Sistolik 
setelah terapi kelompok 
perlakuan 

.162 13 .200* .931 13 .349 

 
Tekanan Darah Diastolik 
setelah terapi kelompok 
perlakuan 

.169 13 .200* .917 13 .228 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

  



 
 

Lampiran 15 

DISTRIBUSI FREKUENSI SEBELUM TERAPI  KELOMPOK 

PERLAKUAN DENGAN KELOMPOK PEMBANDING 

 

 
Tekanan Darah Sistolik sebelum terapi kelompok perlakuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 141 1 7.7 7.7 7.7 

142 1 7.7 7.7 15.4 

146 1 7.7 7.7 23.1 

147 1 7.7 7.7 30.8 

151 1 7.7 7.7 38.5 

155 1 7.7 7.7 46.2 

156 1 7.7 7.7 53.8 

158 1 7.7 7.7 61.5 

166 1 7.7 7.7 69.2 

176 1 7.7 7.7 76.9 

182 1 7.7 7.7 84.6 

189 1 7.7 7.7 92.3 

198 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Tekanan Darah Diastolik sebelum terapi kelompok perlakuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 90 1 7.7 7.7 7.7 

91 1 7.7 7.7 15.4 

92 3 23.1 23.1 38.5 

93 1 7.7 7.7 46.2 

96 2 15.4 15.4 61.5 

97 1 7.7 7.7 69.2 

101 2 15.4 15.4 84.6 

106 1 7.7 7.7 92.3 

107 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 



 
 

 
Tekanan Darah Sistolik kelompok pembanding 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 142 1 7.7 7.7 7.7 

144 1 7.7 7.7 15.4 

145 2 15.4 15.4 30.8 

146 1 7.7 7.7 38.5 

148 1 7.7 7.7 46.2 

150 1 7.7 7.7 53.8 

152 1 7.7 7.7 61.5 

154 1 7.7 7.7 69.2 

157 2 15.4 15.4 84.6 

165 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Tekanan Darah Diastolik kelompok pembanding 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 80 1 7.7 7.7 7.7 

83 1 7.7 7.7 15.4 

85 2 15.4 15.4 30.8 

86 1 7.7 7.7 38.5 

87 2 15.4 15.4 53.8 

90 1 7.7 7.7 61.5 

92 2 15.4 15.4 76.9 

93 1 7.7 7.7 84.6 

95 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 

  



 
 

Lampiran 16 

DISTRIBUSI FREKUENSI SETELAH TERAPI PADA KELOMPOK 

PERLAKUAN DAN KELOMPOK KONTROL 

 
Tekanan Darah Sistolik setelah terapi kelompok perlakuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 134 1 7.7 7.7 7.7 

136 1 7.7 7.7 15.4 

138 1 7.7 7.7 23.1 

139 1 7.7 7.7 30.8 

141 1 7.7 7.7 38.5 

147 1 7.7 7.7 46.2 

153 2 15.4 15.4 61.5 

155 1 7.7 7.7 69.2 

165 1 7.7 7.7 76.9 

166 1 7.7 7.7 84.6 

168 1 7.7 7.7 92.3 

177 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Tekanan Darah Diastolik setelah terapi kelompok perlakuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 82 1 7.7 7.7 7.7 

85 3 23.1 23.1 30.8 

86 2 15.4 15.4 46.2 

87 1 7.7 7.7 53.8 

88 1 7.7 7.7 61.5 

90 3 23.1 23.1 84.6 

93 1 7.7 7.7 92.3 

98 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Tekanan Darah Sistolik tanpa terapi kelompok pembanding 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 140 1 7.7 7.7 7.7 

143 1 7.7 7.7 15.4 

145 2 15.4 15.4 30.8 

148 1 7.7 7.7 38.5 

150 1 7.7 7.7 46.2 

152 1 7.7 7.7 53.8 

155 4 30.8 30.8 84.6 

163 1 7.7 7.7 92.3 

165 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 
Tekanan Darah Diastolik tanpa terapi kelompok pembanding 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 80 2 15.4 15.4 15.4 

85 2 15.4 15.4 30.8 

87 2 15.4 15.4 46.2 

90 6 46.2 46.2 92.3 

95 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

 

  



 
 

Lampiran 17 

UJI PENGARUH PAIRED SAMPLE T-TEST 

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 Tekanan Darah Sistolik 
sebelum terapi kelompok 
perlakuan - Tekanan Darah 
Sistolik setelah terapi 
kelompok perlakuan 
 

10.385 6.564 1.821 6.418 14.351 5.704 12 .000 

Pair 2 Tekanan Darah Diastolik 
sebelum terapi kelompok 
perlakuan - Tekanan Darah 
Diastolik setelah terapi 
kelompok perlakuan 

8.385 5.124 1.421 5.288 11.481 5.900 12 .000 

 
Pair 3 

 
Tekanan Darah Sistolik 
kelompok pembanding - 
Tekanan Darah Sistolik 
tanpa terapi kelompok 
pembanding 

-.077 2.722 .755 -1.722 1.568 -.102 12 .921 

 
Pair 4 

 
Tekanan Darah Diastolik 
kelompok pembanding - 
Tekanan Darah Diastolik 
tanpa terapi kelompok 
pembanding 

.846 2.154 .597 -.456 2.148 1.416 12 .182 

 



 

 

Lampiran 18 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 

 

  



 

 

Lampiran 19 

DAFTAR HADIR UJIAN PROPOSAL 

 

 


