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Abstrak 
Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai “silent killer” yang kemungkinan 

dapat menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Penelitian 

ini menghubungkan pengaruh hubungan pemberian teh daun kelor terhadap perubahan 

tekanan darah pada penderita hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pemberian teh daun kelor terhadap perubahan tekanan darah pada penderita 

hipertensi.  Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian eksperimen semu 

(quasy eksperiment). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 

responden yang dibagi dua kelompok yaitu sebanyak 15 responden pada kelompok 

intervensi dan 15 responden pada kelompok kontrol di wilayah kerja Puskesmas Sibela 

Mojosongo Surakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non 

probability sampling. Hasil tekanan darah sistol nilai p value = 0.000 (p value < 0.05), 

dan tekanan darah diastol nilai p value = 0.001 (p value < 0.05). hal ini menandakan 

ada hubungan yang kuat pemberian teh daun kelor terhadap perubahan tekanan darah 

pada penderita hipertensi. Disimpulkan bahwa pemberian teh daun kelor 

mempengaruhi tekanan darah sistol dan diastol pada penderita hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Sibela Mojosongo Surakarta. Terdapat perbedaan anatara tekanan 

darah sistole dan diastole pada kelompok intervensi dan  kelompok kontrol di wilayah 

kerja Puskesmas Sibela Surakarta, didapatkan tekanan darah sistole dengan p-value 

sebesar 0,001  < α (0,05) dan diastole dengan p-value 0,210 > α (0,05).Diharapkan 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberian teh daun kelor (moringa 

oleifera) terhadap variabel-variabel yang lain agar dapat memajukan dunia kesehatan 

terutama pada bidang keperawatan. 

Kata Kunci : Hipertensi, Daun Kelor,  
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Abstract 

High blood pressure is frequently referred to as the "silent killer" which can 

lead to heart attacks, cardiac arrest, strokes, and kidney failure. This study links the 

effect of giving Moringa leaf tea to changes in blood pressure in people with 

hypertension. This study aims to determine the relationship between the provision of 

Moringa leaf tea to changes in blood pressure in patients with hypertension.This type 

of research is quantitative with a quasi-experimental method. Non-probability 

sampling was used to determine its samples, which consisted of 30 respondents: 15 in 

the treatment group and 15 in the control group in the working area of Puskesmas 

Sibela Mojosongo of Surakarta. The result of systolic blood pressure showed p-value 

= 0.000 (p-value <0.05), and diastolic blood pressure obtained p-value = 0.001 (p-value 

<0.05). These results indicate a high relationship between Moringa leaves tea on 

changes in blood pressure in patients with hypertension. It was concluded that the 

provision of Moringa leaves tea affected systolic and diastolic blood pressure in 

hypertension patients in the working area of the Puskesmas Sibela Mojosongo of 

Surakarta. There were differences between systolic and diastolic blood pressure in the 

intervention group and the control group in the working area of the Puskesmas Sibela 

Mojosongo of Surakarta. Systolic blood pressure showed a p-value of 0.001 <α (0.05) 

and diastole with a p-value of 0.210> α (0.05). It is expected that further research can 

be conducted on the provision of Moringa leaves tea (Moringa Oleifera) to other 

variables in order to advance the world of health in the nursing field. 

Keywords: Hypertension, Moringa Leaves. 

  



 

 

LATAR BELAKANG 

Hipertensi merupakan salah 

satu penyebab utama kematian dini 

diseluruh dunia. Di tahun 2020 sekitar 

1,56 miliar orang dewasa diperkirakan 

akan hidup dengan hipertensi. 

Hipertensi membunuh hampir 8 miliyar 

orang setiap tahun di dunia dan hampir 

1,5 juta orang setiap tahunnya di 

kawasan Asia Timur-Selatan. Sekitar 

sepertiga dari orang dewasa di Asia 

Timur-Selatan menderita hipertensi 

(WHO, 2015) Faktor-faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya hipertensi 

antara lain  toksin, faktor genetik, umur, 

jenis kelamin, etnis, stress, kegemukan, 

nutrisi, merokok, narkoba, alkohol, 

kafein, kurang olah raga, kolesterol 

tinggi (Endar dkk, 2015). Menurut 

WHO (2015) secara global prevalensi 

peningkatan tekanan darah pada usia 18 

tahun keatas menunjukkan 24,0% pada 

laki-laki dan 20,5% pada perempuan. 

Prevalensi hipertensi pada penduduk 

umur 18 tahun ke atas di Indonesia 

adalah sebesar 34,1% (Riskesdas, 

2018). Prevalansi hipertensi di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2015 ditemukan 

angka kejadian pada pasien hipertensi 

primer (esensial) dengan prevalensi 

sekitar 90% dari total kejadian 

hipertensi, dengan angka kejadian 

mencapai 281.581 kasus, lalu tahun 

2016 meningkat sebanyak 473.603 

kasus (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 

2016). Prevalensi pasien hipertensi di 

Surakarta tahun 2017 sebanyak 28.919 

orang dengan rincian di Kecamatan 

Laweyan sebanyak 4.997 orang, 

Kecamatan Serengan sebanyak 5.147 

orang, Kecamatan Pasar Kliwon 

sebanyak 2.715 orang, Kecamatan 

Jebres sebanyak 6.227 orang, 

Kecamatan Banjarsari sebanyak 9.813 

orang (Dinas Kesehatan kota Surakarta, 

2017). Peningkatan hipertensi 

terbanyak disebabkan karena pola 

hidup yang tidak sehat dan kurangnya 

pengetahuan akan penyakit hipertensi 

tersebut.  

Penatalaksanaan non farmakologi 

untuk menurunkan tekanan darah dapat 

dilakukan dengan pola hidup sehat 

seperti memperbanyak konsumsi 

sayuran dan buah-buahan, 

meningkatkan konsumsi 

potasium/kalium, berhenti merokok, 

menurunkan berat badan, mengurangi 

komsumsi garam, meningkatkan 

aktivitas fisik berolahraga, 

memanajemen stress, dan terapi herbal 

menggunakan tanaman (Susilo & 

Wulandari, 2011). 

Daun kelor merupakan salah 

satu bagian dari tanaman kelor yang 

telah banyak diteliti kandungan gizi dan 

kegunaannya. Daun kelor sangat kaya 

akan nutrisi, diantaranya kalsium, besi, 

protein, vitamin A, vitamin B dan 

vitamin C (Misra, S., & Misra, M., 

2014) Penelitian lain menyatakan 

bahwa menunjukkan bahwa daun kelor 

mengandung vitamin C setara vitamin 

C dalam 7 jeruk, vitamin A setara 

vitamin A pada 4 wortel, kalsium setara 

dengan kalsium dalam 4 gelas susu, 

kalium setara dengan yang terkandung 

dalam 3 pisang, dan protein setara 

dengan protein dalam 2 yoghurt 

(Mahmood, 2011). Daun kelor kaya 

akan kalium sehingga kadar sodium 

dalam darah dapat dikendalikan yang 

implikasinya pada penurunan tekanan 

darah tinggi. Dengan mengkosumsi 



 

 

daun kelor, aliran darah pun menjadi 

lancar sehingga resiko pengendapan 

zat-zat yang dapat mengakibatkan 

tekanan darah tinggi bisa di hindari 

(Etri, 2018). Selain kalium juga 

terdapat kandungan gizi yang dapat 

menurunkan tekanan darah yaitu 

kalsium dan magnesium. Kalsium 

dapat membantu menurunkan tekanan 

darah dengan cara meregulasi hormon 

paratiroid dan juga bisa berperan 

sebagai zat natriuretik, sedangkan 

magnesium dapat mengatur aktivitas 

pompa natrium-kalium/ATPase 

sehingga turut membantu mengontrol 

tekanan darah supaya tetap dalam 

keadaan normal (effendie ,2010)  

Berdasarkan studi 

pendahuluan pada tanggal 23 

September 2019 di Puskesmas Sibela 

Surakarta diperoleh data hipertensi 

1.043 kasus dalam 3 bulan terakhir 

antara bulan Mei 2020 sampai bulan 

Juli 2020, dengan jumlah pasien baru 

sebanyak 237 pasien dan di bulan Juli 

sebanyak 103 pasien. Hasil wawancara 

dengan 10 penderita hipertensi 

mengatakan tekanan darah lebih dari 

140/90 mmHg dan keluhan yang sering 

dirasakan yaitu pusing, dan merasakan 

lemas. Dari 10 penderita hipertensi 6 

orang mengatakan hanya minum obat 

yang diberikan dari puskesmas dan 

belum mengetahui pengobatan dengan 

terapi non farmakologi, 3 orang 

mengatakan belum mengetahui tentang 

manfaat daun kelor dan 1 orang 

mengatakan hanya melakukan kontrol 

ketika merasakan tidak enak badan. 

 

 

 

METODOLOGI  
Penelitian ini telah dilakukan pada 

bulan Agustus tahun 2020. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. Desain penelitian 

yang akan digunakan adalah 

eksperimen semu (quasy eksperiment). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien hipertensi di Puskesmas Sibela 

Mojosongo Surakarta. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 30 responden yang dibagi dua 

kelompok yaitu sebanyak 15 responden 

pada kelompok intervensi dan 15 

responden paada kelompok kontrol.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Univariat 

Karakeristik Responden 

Berdasarkan Usia 
Tabel 1.1 distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan usia 

Keterangan Kelompok 

Intervensi 

Kelommpok 

Kontrol 

Frek

uensi 

Presen

tase 

Freku

ensi 

Presen

tase 

Dewasa Awal 0 0% 0 0% 

Dewasa Akhir 
(36-45th) 

1 6.7% 1 6.7% 

Lansia Awal 
(46—55th) 

3 20% 3 20% 

Lansia Akhir 
(56-65th) 

3 20% 4 26.7% 

Manula 
(>65th) 

8 53.3% 7 46.9% 

Total 15 100% 15 100% 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa usia paling banyak pada 

kelompok intervensi maupun kelompok 

kontrol adalah kategori manula 

(>65tahun) untuk kelompok intervensi 

sebanyak 8 responden (53.3%) dan 

untuk kelompok kontrol sebanyak 7 

responden (46.9%). Hasil penelitian 

yang dilakukan Widyastuti (2015) 

menunjukkan bahwa mayoritas 



 

 

responden mempunyai usia 60 – 74 

tahun sebanyak 60 orang (70,6%) 

Lansia harus belajar menerima 

aktivitas dan minat baru untuk 

mempertahankan kualitas hidupnya 

akibat perubahan fisiologi pada lanjut 

usia adalah usia (Jatmika, 2018). Usia 

tersebut merupakan usia yang harus 

menyesuaikan dengan perubahan fisik 

sering terjadinya penuaan sistem tubuh, 

perubahan penampilan dan fungsi. 

Perubahan yang terjadi pada lansia 

meliputi perubahan fisik, sosial, dan 

psikologis. Usia merupakan salah satu 

faktor yang dapat menyebabkan 

munculnya penyakit tekanan darah 

(Weiss, 2017). 

Usia tua lebih rentan terkena 

penyakit hipertensi dibandingkan 

dengan usia muda. Karena seiring 

bertambahnya usia maka fungsi-fungsi 

tubuh akan mengalami penurunan dan 

mengakibatkan para lansia jatuh dalam 

kondisi sakit, hal ini disebut dengan 

proses degeneratif. Salah satu proses 

yang terjadi adalah pada sistem 

kardiovaskular seperti yang sering kita 

jumpai salah satunya adalah hipertensi, 

dimana elastisitas pembuluh darah kita 

berkurang sehingga cenderung 

mengalami penyempitan dan 

menyebabkan peningkatan tekanan 

darah (Salafudin, 2015). Menurut 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Jatmika (2018) bahwa semakin 

bertambahnya usia seseorang semakin 

berisiko terkena hipertensi. 

    

 

 

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1.2 distribusi frekuensi 

karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin 
Jenis 

Kelami

n 

Kelompok 

Intervensi 

Kelompok 

Kontrol 

Frekue

nsi  

Persent

ase  

Frekue

nsi  

Present

ase  

Laki-

laki  

6 40% 7 46.7% 

Peremp

uan  

9 60% 8 53.3% 

Total  15 100% 15 100% 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa mayoritas jenis kelamin 

responden pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol adalah 

perempuan yaitu untuk kelompok 

intervensi adalah 9 responden (60%) 

dan kelompok kontrol sebanyak 8 

responden (53.3%). Hasil penelitian 

Jatmika, dkk (2018) menemukan 

bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan pada 

kelompok perlakuan perempuan 9 

orang (90%) sedangkan kelompok 

kontrol sebanyak 7 orang (70%)  

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Pradani, dkk (2018), 

penderita hipertensi pada wanita 

menopause banyak ditemui pada usia 

60-65 tahun. Perubahan hormonal 

setelah menopause dapat meningkatkan 

risiko penyakit degeneratif seperti 

hipertensi, penyakit jantung, kanker 

dan osteoporosis. Hampir 50% 

penderita hipertensi adalah perempuan, 

karena mereka memiliki beberapa 

kondisi khusus yang berhubungan 

dengan asupan kalsium, masa 

kehamilan, kontrasepsi oral, dan 

menopause. Selain sistem tubuh dan 

hormon yang menurun, stress karena 



 

 

keadaan dan lingkungan juga sangat 

mempengaruhinya (Yuwono dkk., 

2017). 

Perempuan lebih banyak 

menderita hipertensi setelah 

menopause, hal tersebut terjadi karena 

adanya penurunan hormon yang 

menyebabkan penurunan homeostatis 

tubuh. setelah usia 45 tahun perempuan 

lebih berisiko terkena hipertensi karena 

produksi hormon estrogen yang 

mempengaruhi kadar High Density 

Lipoprotein (HDL). Perubahan hormon 

tersebut dapat menyebabkan hipertensi 

dan penebalan pembuluh darah atau 

aterosklerosis (Cant dan Scheers, 

2012). Hormon esterogen tidak mampu 

menghasilkan High-Density 

Lipoprotein (HDL) dalam jumlah 

banyak, sehingga besar untuk terjadi 

kemungkinan aterosklerosis akibat 

meningkatnya Low-Density 

Lipoprotein (LDL). Lesi aterosklerotik 

ini dapat mengurangi aliran darah ke 

ginjal. Ginjal mengaktifkan 

Angiotensin II (merupakan 

vasokonstriktor yang kuat) dan 

mendorong retensi garam dan air 

sewaktu pembentukan urin. Sehingga 

volume darah bertambah untuk 

mengompensasi berkurangnya aliran 

darah ginjal. Peningkatan volume darah 

dan vasokonstriksi aliran darah ini 

sebagai penyebab meningkatnya 

tekanan darah arteri secara keseluruhan 

(Sherwood, 2012). 

 

 

 

 

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 1.3 distribusi frekuensi 

karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan 
Keteran

gan   

Kelompok 

Intervensi 

Kelompok 

Kontrol 

Frekue

nsi  

Present

ase  

Frekue

nsi  

Presen

tase  

Karyaw

an 

Swasta 

2 13.3% 4 26.7% 

PNS 3 20% 1 6.7% 

IRT 3 20% 4 26.7% 

Buruh 3 20% 5 33.3% 

Pensiun
an 

4 26.7% 1 6.7%
% 

Total 15 100% 15 100% 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa pekerjaan responden cukup 

bervariasi antara kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol namun yang 

terbanyak adalah bekerja sebagai 

pensiunan untuk kelompok intervensi 

sebanyak 4 responden (26.7%) dan 

untuk kelompok kontrol bekerja 

sebagai buruh sebanyak 5 responden 

(33.3%). Hasil penelitian yang 

dilakukan Laristra dan Yeni (2019) 

menemukan bahwa pekerjaan sebagian 

besar responden yaitu wiraswasta 

sebanyak 10 responden (14,09%) dan 

buruh sebanyak 5 responden (8,45%). 

Pekerjaan yang sering 

berinteraksi dengan orang lain 

umumnya dapat memberikan informasi 

lebih banyak dibandingkan dengan 

pekerjaan yang lebih sedikit 

berinteraksi dengan orang lain. Hal 

tersebut dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam hal tertentu. 

Informasi yang diperoleh dapat 

memberikan landasan kognitif 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal 

tersebut (Notoatmodjo, 2012). 



 

 

 

Tekanan Darah Sebelum Diberikan 

Intervensi 

Tabel 1.4 tekanan darah sebelum 

diberikan intervensi (N=30) 
Kelompok Karakteristik Mean Median SD Minimum Maximum 

Perlakuan  Sistol  142.67 140 4.577 140 150 

Diastol  90.67 90 7.037 80 100 

Kontrol Sistol 141.33 140 3.519 130 150 

Diastol  89.33 90 7.037 80 100 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa rata-rata tekanan darah sistol 

pada kelompok perlakuan sebelum 

dilakukan intervensi yaitu 142.67 

mmHg dan diastol 90.67 mmHg, 

dengan nilai tekanan darah terendah 

sistol 140 mmHg dan tertinggi 150 

mmHg, tekanan diastol terendah 

80mmHg dan tertinggi 100mmHg. 

Pada kelompok kontrol rata-rata 

tekanan darah sistol sebelum dilakukan 

intervensi yaitu 141.33 mmHg dan 

diastol 89,33 mmHg dengan nilai 

tekanan darah terendah sistol 130 

mmHg dan tertinggi 150 mmHg, 

tekanan diastol terendah 80mmHg dan 

tertinggi 100 mmHg. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yuwono dkk 

(2017) menemukan bahwa sebelum 

intervensi paling rendah adalah 150 

mmHg dan diastol paling rendah 80 

mmHg. Sedangkan sistol paling tinggi 

180 mmHg dan diastol paling tinggi 

110 mmHg, rata-ratanya sistol 160 

mmHg dan diastol 95 mmHg. 

Salah satu faktor yang bisa 

mengakibatkan terjadinya tekanan 

darah meningkat pada lansia yaitu 

karena faktor kurangnya melakukan 

aktifitas fisik seperti berolah raga 

secara teratur (Mamangkey, 2015). 

Kurangnya latihan aktivitas fisik 

seperti senam, juga bisa mengakibatkan 

hipertensi dikarenakan terjadinya 

penurunan cardiac output (curah 

jantung) sehingga pemompaan ke 

jantung menjadi lebih berkurang. 

Kurangnya latihan aktivitas fisik dapat 

menyebabkan terjadinya kekakuan 

pembuluh darah, sehingga aliran darah 

tersumbat dan dapat menyebabkan 

hipertensi (Ulya, 2017). 

 

Tekanan Darah Setelah Diberikan 

Intervensi 

Tabel 1.5 tekanan darah setelah 

diberikan intervensi (N=30) 
Kelomp

ok 

Karakte

ristik 

Mean Media

n 

SD Mi

ni

mu

m 

Maximu

m 

Perlakua

n  

Sistol  128 130 4.140 120 130 

Diastol  80.67 90 5.936 70 90 

Kontrol Sistol 136 140 6.325 130 150 

Diastol  84 90 9.103 70 100 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa rata-rata tekanan darah sistol 

pada kelompok perlakuan setelah 

dilakukan intervensi yaitu 128 mmHg 

dan diastol 80,67 mmHg, dengan nilai 

tekanan darah terendah sistol 120 

mmHg dan tertinggi 130 mmHg, 

tekanan diastol terendah 70 mmHg dan 

tertinggi 90 mmHg. Pada kelompok 

kontrol rata-rata tekanan darah sistol 

setelah dilakukan intervensi yaitu 136 

mmHg dan diastol 84 mmHg dengan 

nilai tekanan darah terendah sistol 130 

mmHg dan tertinggi 150 mmHg, 

tekanan diastol terendah 70 mmHg dan 

tertinggi 100mmHg. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yuwono dkk 

(2017) menemukan bahwa setelah 

diberikan intervensi sistol paling 

rendah 140 mmHg dan diastol 80 

mmHg. Sedangkan sistol tertinggi 180 



 

 

mmHg dan diastol 100 mmHg. 

Didapatkan rata-rata sistol setelah 

diberikan intervensi adalah 155 mmHg 

dan diastol 92 mmHg. 

Tekanan darah pada kelompok 

intervensi menunjukkan adanya 

penurunan rata-rata tekanan darah 

sistolik dan diastolik. Terjadinya 

penurunan tekanan darah sistolik 

maupun diastolik pada lansia penderita 

hipertensi pada kelompok intervensi, 

disebabkan karena senam lansia 

mengakibatkan penurunan curah 

jantung dan penurunan resistensi 

perifel total, sehingga terjadinya 

penurunan tekanan darah (Sherwood, 

2012). 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Setiawan, Yunani 

dan Kusyati (2014) yang menemukan 

bahwa hasil pengukuran rata-rata 

tekanan darah diastolik pada lansia 

hipertensi sebesar 87 mmHg, median 

sebesar 85 mmHg dan standar deviasi 

sebesar 8,63. Tekanan darah diastolik 

terendah 74 mmHg dan tekanan darah 

diastolik tertinggi 112 mmHg.Teh daun 

kelor memiliki efek hipotensi yang 

signifikan pada tekanan intraokular dan 

tekanan darah ketika diberikan secara 

oral kepada orang dewasa normotensif. 

Efek penurunan tekanan darah 

disebabkan oleh tingginya kandungan 

kalium dan kalsium dalam ekstrak air 

daun kelor. Daun kelor tidak berbahaya 

karena studi toksikologis pemberian 

oral pada tikus menunjukkan 

tolerabilitas yang baik tanpa efek 

mutagenik atau genotoksik (George 

dkk, 2018). 

 

Analisa Bivariat 

Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukan analisa 

bivariat, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data yang menggunakan 

syarat utama melakukan uji parametrik. 

Peneliti menggunakan uji normalitas 

data dengan metode analisa parameter 

Shapiro-Wilk dengan P value (Sig.) < 

0.05 maka data kelompok tidak 

terdistribusi normal sedangkan P value 

(Sig.) > 0.05 maka data kelompok 

terdistribusi normal. 

Tabel 1.6 Uji Normalitas Data 

 
Intervensi  Variabel P Value Keterangan  

Pemberian 

Teh Daun 

Kelor 

Pre Sistol 0.000 Tidak normal 

Post Sistol 0.000 Tidak normal 

Pre Diastol 0.006 Tidak normal 

Post Diastol 0.001 Tidak normal 

Pemberian 

Leaflet 

Pre Sistol 0.000 Tidak normal 

Post Sistol 0.001 Tidak normal 

Pre Diastol 0.006 Tidak normal 

Post Diastol 0.025 Tidak normal 

Berdasarkan tabel 1.6 hasil uji 

normalitas data sebelum dan sesudah 

diberikan teh daun kelor menunjukkan 

bahwa p value sistol 0.000 dan p value 

diastol 0.001 sehingga p value < 0.05 

maka data terdistribusi tidak normal. 

Hasil uji normalitas data sebelum dan 

sesudah diberikan leaflet menunjukkan 

bahwa p value sistol 0.001 dan p value 

diastol 0.025 sehingga p value < 0.05 

maka data terdistribusi tidak normal. 

Hasil uji normalitas dari kedua tekanan 

darah dinyatakan tidak terdistribusi 

normal sehingga untuk uji analisa data 

menggunakan uji Wilxocon. 

 

Analisa Pengaruh Pemberian Teh 

Daun Kelor terhadap Perubahan 



 

 

Tekanan Darah pada Penderita 

Hipertensi 

Tabel 1.7 Analisa Pengaruh 

Pemberian Teh Daun Kelor terhadap 

Perubahan Tekanan Darah pada 

Penderita Hipertensi 
Variabel  P  Value 

Pre sistol – Post sistol 0.000 

Pre diastol – Post diastol 0.001 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa pemberian teh daun kelor 

mempengaruhi tekanan darah sistol dan 

diastol pada penderita hipertensi 

dengan tekanan darah sistol nilai p 

value = 0.000 (p value < 0.05), dan 

tekanan darah diastol nilai p value = 

0.001 (p value < 0.05). Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Nurlaela et al., 2015) 

dengan judul efek anti hipertensi 

ekstrak etanol daun kelor pada tikus 

putih jantan galur. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ekstrak etanol daun 

kelor dapat menurunkan 

hipertensidengan nilai p <0,05. Hasil 

penelitian ini sama dengan yang 

peneliti lakukan bahwa daun kelor 

dapat menurunkan tekanan darah. 

Hipertensi merupakan kekuatan 

lateral pada dinding arteri oleh darah 

yang didorong dengan tekanan dari 

jantung. Tekanan sistemik atau arteri 

darah, tekanan darah dalam system 

arteri tubuh adalah indikator yang baik 

tentang kesehatan kardiovaskuler. 

Aliran darah mengalir pada sistem 

sirkulasi karena perubahan tekanan 

(Potter & Perry, 2010). Sirkulasi aliran 

darah dalam tubuh kita memberikan 

tekanan pada dinding pembuluh darah. 

Tekanan darah yang tepat pada 

pembuluh darah sangat penting, sering 

disebut sebagai salah satu dari tanda-

tanda vital kita. Tekanan darah 

cenderung meningkat sejalan dengan 

usia. Sebenarnya, gaya hidup sehat 

sangat membantu mencegah kenaikan 

tekanan darah. Tekanan darah tinggi 

meningkatkan risiko terkena penyakit 

jantung penyakit jantung, penyakit 

ginjal dan stroke. Hal ini sangat 

berbahaya karena sering tidak 

menunjukkan tanda-tanda atau gejala 

terlebih dahulu (Smelter & Bare, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan 

Yanti dan Vino (2018) menemukan 

bahwa daun kelor dapat menurunkan 

tekanan darah. Daun kelor juga 

mengandung postasium dan kalium 

yang keduanya sangat baik untuk 

kesehatan tekanan darah seseorang, 

kalium memelihara tekanan darah 

dalam kondisi normal, dan potasium 

berfungsi untuk menurunkan tekanan 

darah. Daun kelor kaya akan postasium 

sehingga kadar sodium dalam darah 

dapat dikendalikan yang implikasinya 

pada penurunan tekanan darah tinggi 

(Aminah, 2015). 

 

Analisa Pengaruh Pemberian Leaflet 

terhadap Perubahan Tekanan Darah 

pada Penderita Hipertensi 

Tabel 1.8 Analisa Pengaruh 

Pemberian Leaflet terhadap Perubahan 

Tekanan Darah pada Penderita 

Hipertensi 
Variabel  P  Value 

Pre sistol – Post sistol 0.011 

Pre diastol – Post 

diastol 

0.011 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa pemberian leaflet 

mempengaruhi tekanan darah sistol dan 

diastol pada penderita hipertensi 



 

 

dengan tekanan darah sistol nilai p 

value = 0.011 (p value < 0.05), dan 

tekanan darah diastol nilai p value = 

0.011 (p value < 0.05). Hal ini 

didukung oleh penelitian Wahyuni dkk 

(2017) bahwa pendidikan kesehatan 

dengan media leaflet berpengaruh 

untuk peningkatan efikasi diri, 

kepatuhan minum obat, dan tekanan 

darah pada pasien hipertensi dengan 

nilai p value 0,000. 

Pendidikan kesehatan dengan 

ceramah disertai media leaflet dinilai 

lebih efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan dibandingkan hanya 

dengan ceramah. Media leaflet dinilai 

efektif karena pada metode ceramah 

dalam menyampaikan pesan yang 

terinci mudah dilupakan setelah 

beberapa lama, dengan adanya alat 

bantu visual yaitu media leaflet, 

penyerapan informasi akan meningkat 

(Nasution, 2010). Leaflet merupakan 

jenis media yang dilakukan satu arah 

saja (one way method) sebagai alat 

komunikasi dalam menyampaikan 

pesan. Pemberian leaflet bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang 

suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. 

Pemberian media leaflet mempunyai 

kelebihan dapat disimpan lama, dan 

apabila lupa bisa dilihat kembali, dapat 

dipakai sebagai bahan bacaan rujukan 

(Sambo, 2015). 

Penggunaan media leaflet 

bertujuan untuk menyajikan informasi 

dalam bentuk yang menarik, mudah 

dimengerti, dan dapat dijadikan 

pengingat. Apabila seseorang membaca 

leaflet berkali-kali maka informasi 

yang disampaikan di leaflet tersebut 

dapat dipahami dan diharapkan selain 

mempengaruhi pengetahuan juga 

memotivasi seseorang untuk mengikuti 

informasi yang terdapat didalamnya 

dan setelah mengikuti yang informasi 

tersebut diharapkan dapat mengurangi 

tekanan darah pada pasien hipertensi 

(Daryanto, 2015). 

 

Analisa Perbedaan Efektifitas 

Pembeian Teh Daun Kelor dan 

Pemberian Leaflet terhadap 

Tekanan Darah Penderita Hipertensi 

Tabel 1.9 Analisa Perbedaan Efektifitas 

Pembeian Teh Daun Kelor dan 

Pemberian Leaflet terhadap Tekanan 

Darah Penderita Hipertensi 
Variabel  Kelompok  P Value 

Tekanan darah 
sistol 

Perlakuan  0.001 

Kontrol 

Tekanan darah 

diastol 

Perlakuan  0.210 

Kontrol  

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa pada tekanan darah sistol ada 

perbedaan efektifitas antara pemberian 

teh daun kelor dan pemberian leaflet 

terhadap tekanan darah sistolik pada 

penderita hipertensi. Sedangkan pada 

tekanan darah diastol tidak ada 

perbedaan efektifitas antara pemberian 

teh daun kelor dan pemberian leaflet 

terhadap tekanan darah penderita 

hipertensi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberian teh daun kelor lebih 

efeketif dibandingkan dengan 

pemberian leaflet karena selisih rerata 

pada kelompok pemberian teh daun 

kelor lebih besar dibandingkan dengan 

pemberian leaflet. 

Hal ini didukung oleh penelitian 

(Nurlaela, Suhadiyah, Johannes, & 

Hasyim, 2015) dengan judul efek anti 

hipertensi ekstrak etanol daun kelor 

pada tikus putih jantan galur. Hasil 



 

 

penelitian menunjukan bahwa ekstrak 

etanol daun kelor dapat menurunkan 

hipertensi dengan nilai p <0,05. Dosis 

terbaik dari ekstrak etanol adalah dosis 

estrak etanol III 337,9 mg/200 g 

bb.setelah pemberian selama 21 hari 

berturut-turut. Tekanan darah tinggi 

merupakan faktor risiko utama untuk 

serangan jantung. Arteri membawa 

oksigen dalam darah ke otot jantung. 

Nutrisi penting yang dibutuhkan oleh 

seseorang yang menderita tekanan 

darah tinggi ditemukan secara alami 

dalam tanaman Kelor (Shah et al, 

2015). 

Daun kelor mengandung 

senyawa – senyawa yang bermanfaat 

untuk kesehatan, salah satunya adalah 

bermanfaat sebagai anti hipertensi. 

Daun kelor dapat diolah menjadi teh 

dengan cara daun kelor dikeringkan 

dengan oven dalam suhu rendah (50℃ 
selama 16 jam) (Leone et al, 2015). 

Pengeringan daun kelor ini dapat 

meningkatkan beberapa kandungan 

daun kelor seperti kalsium, asam 

amino, vitamin E dan zat fitokimia 

seperti flavonoid dan saponin. 

Pengeringan daun kelor juga dapat 

meningkatkan daya simpan dari daun 

kelor tanpa perubahan nilai gizi yang 

drastis (Melo et al, 2013; Shiriki et al, 

2015). 

Daun kelor mengandung 

berbagai macam asam amino, antara 

lain asam amino yang berbentuk asam 

aspartat, asam glutamat, alanin, valin, 

leusin, isoleusin, histidin, lisin, arginin, 

venilalanin, triftopan, sistein dan 

methionin (Yameogo et al. 2011)  

Arginine merupakan asam amino yang 

ditemukan dalam tanaman Kelor dan 

dikenal untuk menyeimbangkan 

tekanan darah. Kalsium, Magnesium, 

Kalium, Seng, dan Vitamin E juga 

ditemukan pada daun kelor. Daun kelor 

mengandung seluruh nutrisi yang 

dibutuhkan untuk menyeimbangkan 

tekanan darah. Kalsium dibutuhkan 

untuk relaksasi otot polos dan 

kontraksi, peningkatan konsumsi 

kalsium dapat memiliki efek langsung 

pada pembuluh darah (Shah et al, 

2015). 

Daun kelor juga mengandung 

potasium dan kalium yang keduanya 

sangat baik untuk kesehatan tekanan 

darah seseorang, kalium memelihara 

tekanan darah dalam kondisi normal, 

dan potasium berfungsi untuk 

menurunkan tekanan darah. Daun kelor 

kaya akan potasium sehingga kadar 

sodium dalam darah dapat dikendalikan 

yang implikasinya pada penurunan 

tekanan darah tinggi. Kandungan 

fitosferol dalam daun kelor juga dapat 

menggantikan peran kolesterol jahat 

dalam darah. Dengan mengkonsumsi 

daun kelor, aliran darah pun menjadi 

lancar sehingga resiko pengendapan 

zat-zat yang dapat mengakibatkan 

tekanan darah tinggi bisa di hindari 

(Yanti dan Vino, 2018). 

Penggunaan 28,5 mg/kg, 57,0 

mg/kg dan 85,7 mg/kg dari ekstrak air 

daun kelor memiliki efek hipotensi 

yang signifikan pada tekanan 

intraokular dan tekanan darah ketika 

diberikan secara oral kepada orang 

dewasa normotensif. Efek penurunan 

tekanan darah disebabkan oleh 

tingginya kandungan kalium dan 

kalsium dalam ekstrak air daun kelor. 

Daun kelor tidak berbahaya karena 



 

 

studi toksikologis pemberian oral pada 

tikus menunjukkan tolerabilitas yang 

baik tanpa efek mutagenik atau 

genotoksik (George dkk, 2018). 

Daun kelor juga mengandung 

magnesium bersama dengan zinc dan 

vitamin E yang mengambil bagian 

dalam mengurangi tekanan darah 

bersama dengan nutrisi lainnya. Daun 

kelor mengandung 384 mg magnesium 

dalam 100 gram tepung daun dan 2,2 

kali lebih banyak bioavailable serta 

mengandung Zinc, 6 kali lebih banyak 

dibanding almond dan 6,46 kali lebih 

banyak diserap ke dalam darah 

(Wahyudi & Nurhaedah, 2017). 

Seduhan teh daun kelor dapat 

dikonsumsi 1 gelas/ hari, apabila sakit 

(Laristra dan Farida, 2019). 

Media leaflet merupakan salah 

satu bentuk media informasi yang 

mudah dan murah, serta  informasi 

yang terdapat pada leaflet lebih mudah 

diapahami. Hal ini dapat terjadi karena 

leaflet yang diberikan sangat singkat 

sehingga responden dapat memahami 

isi leaflet yang singkat dan sederhana 

(Rahmi, 2014). Dengan membaca 

leaflet berkali-kali maka informasi 

yang disampaikan di leaflet tersebut 

dapat dipahami dan diharapkan selain 

mempengaruhi pengetahuan juga 

memotivasi seseorang untuk mengikuti 

informasi yang terdapat didalamnya 

dan setelah mengikuti yang informasi 

tersebut diharapkan dapat mengruangi 

tekanan darah pada pasien hipertensi 

(Daryanto, 2015). 

Peneliti berasumsi bahwa seduhan teh 

daun kelor yang dibuat dari 

pengeringan daun kelor pada suhu 

rendah. Pengeringan ini dapat 

meningkatkan beberapa kandungan 

daun kelor seperti kalsium, asam 

amino, vitamin E dan zat fitokimia 

seperti flavonoid dan saponin. Daun 

kelor mengandung seluruh nutrisi yang 

dibutuhkan untuk menyeimbangkan 

tekanan darah. Kalsium dibutuhkan 

untuk relaksasi otot polos dan 

kontraksi, peningkatan konsumsi 

kalsium dapat memiliki efek langsung 

pada pembuluh darah. Potasium 

berfungsi untuk menurunkan tekanan 

darah dengan cara mengendalikan 

kadar sodium dalam darah. Magnesium 

bersama dengan zinc dan vitamin E 

yang mengambil bagian dalam 

mengurangi tekanan darah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Karasteristik responden 

menunjukan bahwa usia paling banyak 

pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol adalah kategori 

manula (>65tahun) untuk kelompok 

intervensi sebanyak 8 responden 

(53.3%) dan kelompok kontrol 

sebanyak 7 responden (46.9%). 

Mayoritas jenis kelamin responden 

pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol  adalah perempuan 

yaitu untuk kelompok intervensi adalah 

9 responden (60%) dan kelompok 

kontrol sebanyak 8 responden (53.3%). 

pekerjaan responden cukup bervariasi 

antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol namun yang 

terbanyak adalah bekerja sebagai 

pensiunan untuk kelompok intervensi 

sebanyak 4 responden (26.7%) dan 

untuk kelompok kontrol bekerja 

sebagai buruh sebanyak 5 responden 

(33.3%). 



 

 

 Rata-rata tekanan darah sistol 

pada kelompok intervensi sebelum 

dilakukan perlakuan yaitu 

142.67mmHg dan diastol 90.67mmHg, 

sesudah diberikan perlakuan rata-rata 

tekanan darah sistol pada kelompok 

intervensi setelah dilakukan perlakuan 

yaitu 128mmHg dan diastol 

80,67mmHg. 

Rata-rata tekanan darah sistol pada 

kelompok kontrol sebelum dilakukan 

perlakuan yaitu 141.33mmHg dan 

diastol 89,33mmHg. Pada kelompok 

kontrol rata-rata tekanan darah sistol 

setelah dilakukan intervensi yaitu 

136mmHg dan diastol 84mmHg 

  Ada pengaruh tekanan darah 

sebelum dan sesudah diberikan teh 

daun kelor (moringa oleifera) pada 

kelompok intervensi di wilayah kerja 

Puskesmas Sibela Surakarta, 

didapatkan tekanan darah sistole 

dengan p-value sebesar 0,000 < α (0,05) 

dan diastole dengan p-value 0,001 < α 

(0,05).  

Terdapat perbedaan anatara tekanan 

darah sistole dan diastole pada 

kelompok intervensi dan  kelompok 

kontrol di wilayah kerja Puskesmas 

Sibela Surakarta  , didapatkan tekanan 

darah sistole dengan p-value sebesar 

0,001  < α (0,05) dan diastole dengan p-

value 0,210 > α (0,05). 

 Diharapkan dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang 

pemberian teh daun kelor (moringa 

oleifera) terhadap variabel-variabel 

yang lain agar dapat memajukan dunia 

kesehatan terutama pada bidang 

keperawatan. 
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