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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu : 

a. Sebagian besar responden berusia 55-59 tahun yaitu sebanyak 20 orang 

(40%), berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 36 orang (72%), 

berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebanyak 27 orang 

(54%), berpendidikan terakhir tamat SD/MI yaitu sebanyak 20 orang 

(40%), responden dengan riwayat hipertensi keluarga dan responden 

yang tidak memiliki riwayat hipertensi keluarga berjumlah sama yaitu 

sebanyak 25 orang (50% dan 50%), serta yang tidak mengonsumsi obat 

antihipertensi sebanyak 41 orang (82%). 

b. Responden hipertensi dan tidak hipertensi berjumlah sama yaitu 

sebanyak 25 orang (50% dan 50%) dan dari 25 responden yang tidak 

mengalami hipertensi, 3 orang (12%) diantaranya mengonsumsi obat 

antihipertensi secara rutin. 

c. Sebagian besar responden memiliki asupan vitamin A cukup yaitu 

sebanyak 47 orang (94%), asupan vitamin D kurang yaitu sebanyak 44 

orang (88%), asupan vitamin E kurang yaitu sebanyak 47 orang (94%), 

dan asupan vitamin K cukup yaitu sebanyak 39 orang (78%). 

d. Tidak ada hubungan antara asupan vitamin A (p-value = 1,000), vitamin 

D (p-value = 1,000), vitamin E (p-value = 1,000), dan vitamin K (p-value 

= 0,495) dengan kejadian hipertensi pada pra lansia di Kelurahan Pela 

Mampang. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

Disarankan untuk konsumsi bahan makanan sumber vitamin D seperti lauk 

hewani (ikan) dan jamur serta sumber vitamin E seperti minyak nabati (minyak
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kelapa, minyak wijen, minyak ikan) dan kacang-kacangan dalam jumlah yang  

cukup agar kebutuhan sehari dapat terpenuhi. Selain itu, disarankan juga untuk 

meningkatkan konsumsi sayur dan buah. 

 

V.2.2 Bagi Insitusi Kesehatan 

Puskesmas yang menaungi diharapkan dapat memberikan penyuluhan atau 

edukasi kesehatan kepada pra lansia, baik yang hipertensi maupun tidak, 

mengenai hipertensi, bahan makanan yang dapat menyebabkan hipertensi, pola 

hidup yang sehat, dan URT (Ukuran Rumah Tangga) yang tepat dalam konsumsi 

makanan. Selain itu, dapat juga dilakukan pemantauan dan pendampingan 

terhadap penderita hipertensi yang dapat dibantu oleh kader posbindu setempat. 

 

V.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dapat melakukan penelitian serupa dengan desain berbeda seperti case 

control atau eksperimental dengan jumlah sampel yang lebih besar dan tekanan 

darah diukur menggunakan Sphygmomanometer konvensional oleh petugas 

kesehatan yang kompeten. 
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