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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Nilai mean dari distribusi subjek penelitian berdasarkan usia adalah 21,75 

tahun. 

b. Sebanyak 66,7% subjek penelitian tidak memiliki riwayat hipertensi 

keluarga, 8,3% memiliki riwayat hipertensi keluarga, dan 25% subjek 

memiliki Bapak/Ibu yang hipertensi. 

c. Nilai rata-rata tekanan darah sistolik sebelum intervensi adalah 115,54 

mmHg dan rata-rata tekanan darah diastolik sebelum intervensi adalah 

77,21 mmHg. 

d. Kenaikan tekanan darah tertinggi setelah intervensi terjadi pada menit ke 

10 dengan rata-rata tekanan darah sistolik 123,71 mmHg dan rata-rata 

tekanan darah diastolik 82,79 mmHg. 

e. Hasil uji statistik menggunakan uji t berpasangan didapatkan nilai P value 

antara tekanan darah sistolik sebelum dengan sesudah intervensi yaitu 

0,001 dan nilai P value antara tekanan darah diastolik sebelum dengan 

sesudah intervensi yaitu 0,021 (α = 0,05) yang berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan. 

f. Terdapat pengaruh dari konsumsi minuman bersoda terhadap tekanan darah 

pada wanita usia subur usia ≥ 18 tahun. Pengaruh tersebut adalah terjadinya 

peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah konsumsi 

minuman bersoda jenis cola. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

 Dengan adanya penelitian ini responden dapat mengurangi konsumsi 

minuman bersoda dan menambah pengetahuan responden tentang dampak 

konsumsi minuman bersoda jenis cola yang dapat meningkatkan tekanan darah. 

V.2.2 Bagi RW 04 Kelurahan Aren Jaya Bekasi 

 Melakukan kerjasama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan atau instansi 

kesehatan lainnya untuk memberikan penyuluhan atau program lain untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang faktor resiko hipertensi, cara menanggulangi 

hipertensi, dampak hipertensi dan cara menjalankan pola hidup sehat. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Lain 

 Tekanan darah sistolik dan diastolik setelah konsumsi minuman soda jenis 

cola mengalami peningkatan yang signifikan sehingga peneliti menganjurkan 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh konsumsi minuman 

bersoda terhadap tekanan darah sebaiknya menggunakan waktu yang lebih lama, 

subjek yang lebih banyak dan menggunakan metode atau desain penelitian yang 

berbeda. 
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