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ABSTRAK 

WHO menyatakan bahwa penyakit tidak menular menyebabkan 71% dari 
kematian secara global setiap tahunnya. Data IHME menunjukkan dari 1,7 juta 
kematian di Indonesia yang menjadi faktor risiko penyebab utamanya adalah 
tekanan darah tinggi (hipertensi) sebesar 23,7%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kajian sosio antropologi kesehatan mengenai penyakit hipertensi pada 
masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Etnografi serta 
didukung pendekatan fenomenologi. Jumlah informan sebanyak 9 orang yang 
terdiri atas penderita hipertensi, keluarga penderita hipertensi, petugas kesehatan 
dan ketua adat suku Ammatoa. Pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara mendalam dengan menggunakan analisis data content Analysis pada 
aplikasi Nvivo. Hasil penelitian mengenai persepsi terkait hipertensi pada 
masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang menunjukkan bahwa sebagian 
informan hanya mengetahui hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Adapun upaya 
pencegahan yang dilakukan yakni dengan A’ling (mengurangi) mengonsumsi 
makanan tinggi garam serta berkunjung ke sanro (dukun). Upaya pengobatan 
tradisional dilakukan oleh informan sebagian besar dengan meminum obat herbal 
dari raung (daun). Adapula Sahatu (sauna tradisional) dan tradisi A’dakka 

Bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas kaki) sebagai upaya pemeliharaan 
kesehatan diri dan keluarga yang berkaitan dengan hipertensi. 

Kata Kunci: Sosio Antropologi, Persepsi, Hipertensi, Kawasan Adat Ammatoa 
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ABSTRACT 
WHO states that non-communicable diseases cause 71% of deaths globally 

each year. IHME data shows that from 1.7 million deaths in Indonesia, the main 
risk factor is high blood pressure (hypertension) of 23.7%. This research aims to 
determine the socio-anthropological study of health regarding hypertension in the 
indigenous peoples of the Ammatoa Kajang tribe, Bulukumba Regency. This study 
uses a qualitative method with an ethnographic approach and is supported by a 
phenomenological approach. The number of informants as many as 9 people 
consisting of patients with hypertension, families of people with hypertension, 
health workers and traditional leaders of the Ammatoa tribe. Data collection 
through observation and in-depth interviews using content analysis data analysis on 
the Nvivo application. The results of the study on perceptions related to 
hypertension in the indigenous peoples of the Ammatoa Kajang tribe showed that 
some informants only knew that hypertension was high blood pressure. The 
prevention efforts are carried out by A'ling (reducing) consuming foods high in salt 
and visiting sanro (shaman). Most of the traditional treatment efforts were carried 
out by the informants by drinking herbal medicine from raung (leaves). There is 
also the Sahatu (traditional sauna) and A'dakka Bangkeng tradition (walking 
barefoot) as an effort to maintain personal and family health related to hypertension. 
The prevention efforts are carried out A'ling (reducing) consuming foods high in 
salt and visiting sanro (shaman). Most of the traditional treatment efforts were 
carried out by informants by drinking herbal medicine from raung (leaves). There 
is also the Sahatu (traditional sauna) and A'dakka Bangkeng tradition (walking 
barefoot) as an effort to maintain personal and family health related to hypertension. 
The prevention efforts are carried out by A'ling (reducing) consuming foods high 
in salt and visiting sanro (shaman). Most of the traditional treatment efforts were 
carried out by informants by drinking herbal medicine from raung (leaves). There 
is also the Sahatu (traditional sauna) and the A'dakka Bangkeng tradition (walking 
barefoot) as an effort to maintain personal and family health related to hypertension. 

 

Keywords: Socio Anthropology, Perception, Hypertension, Ammatoa 
Customaty Area  
Reference:  XLVII (2006-2022)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan secara 

epidemiologi. Sebagai negara berkembang, selama beberapa dasawarsa terakhir 

Indonesia menghadapi masalah triple burden disease atau peningkatan tingkat 

insidensi kasus tiga penyakit secara bersamaan (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

Ada empat jenis utama Penyakit Tidak Menular (PTM) menurut WHO yaitu 

penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, serta penyakit 

diabetes melitus. PTM muncul dari kombinasi beberapa faktor resiko yaitu faktor 

risiko yang dapat dimodifikasi seperti gaya hidup, dan faktor risiko yang tidak dapat 

dimodifikasi diantaranya seperti umur, jenis kelamin dan genetika (Rahayu dalam 

(Daluhu et al., 2021)). 

Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyakit tidak 

menular menyebabkan 71% dari kematian secara global setiap tahunnya (WHO, 

2018). Pada tahun 2017, penyakit kardiovaskular (CVD) berdasarkan data Institute 

for Health Metrics and Evaluation (IHME) menyebutkan bahwa penyebab utama 

kematian dunia, terhitung sekitar satu dari tiga kematian sebanyak 17,3 juta (31%) 

secara global. Data IHME menunjukkan bahwa dari 1,2 kematian di Indonesia yang 

menjadi faktor risiko penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi (hipertensi) 

sebesar 23,7%, Hiperglikemia sebanyak 18,4%, merokok sebanyak 12,7% dan 

obesitas sebanyak 7,7% (Kemenkes RI, 2019b). Secara global penyakit 

kardiovaskular merupakan penyebab tertinggi pada kematian akibat penyakit tidak 

menular (Fisher & Curfman, 2018). 
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Hipertensi sebagai faktor risiko utama penyebab terjadinya penyakit 

kardiovaskular, berada pada urutan pertama sebagai penyebab kecacatan 

berdasarkan tahun hidup di seluruh dunia. Selain itu, hipertensi merupakan 

penyebab utama perkembangan penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis dan 

penyakit ginjal stadium akhir, serta penyakit pembuluh darah kecil bagian otak 

yang mengakibatkan penurunan kemampuan fungsi otak, berkurangnya daya ingat, 

menurunya kemampuan berpikir, serta menurunnya kecerdasan mental (Kemenkes 

RI, 2022).  

Pada tahun 2018 ada sekitar 1,13 Miliar orang di dunia yang menderita 

hipertensi, dengan ini berarti bahwa terdapat 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis 

menyandang hipertensi (WHO, 2018). Hipertensi sangat memerlukan perhatian 

yang serius karena merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit 

stroke dan penyakit tuberculosis. Di Indonesia prevalensi hipertensi berdasarkan 

hasil pengukuran mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017).  

Berdasarkan data Riskesdas hasil pengukuran hipertensi pada tahun 2007, 

2013, dan 2018 secara berturut-turut hasilnya sebanyak 31,7%, 25,8%, dan 34,1% 

(Riskesdas, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruocco, dkk 

menunjukkan bahwa di masa pandemi saat ini, prevalensi hipertensi sangat tinggi 

serta mempengaruhi pasien yang terkena penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) 

dan mempengaruhi peningkatan risiko kematian pada penderita Covid-19 (Ruocco 

at al., 2020).  
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Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami 

fluktuasi prevalensi hipertensi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 Prevalensi 

Hipertensi berdasarkan data Penduduk Umur ≥18 diagnosis dokter atau minum obat 

Antihipertensi, Sulawesi Selatan berapa pada urutan ke empat dengan jumlah kasus 

sebanyak 21.142 berdasarkan data penduduk umur ≥18 tahun (Kemenkes RI, 

2018a). 

Berdasarkan dari data Riskesdas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 

mengalami fluktuasi prevalensi hipertensi. Prevalensi Hipertensi berdasarkan 

Diagnosis Dokter atau Minum Obat Antihipertensi, pada Penduduk Umur ≥18 

Tahun menurut Kabupaten/Kota sebanyak 1.549 orang. prevalensi Hipertensi 

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada penduduk umur ≥18 tahun menurut 

Kabupaten/Kota, jumlah kasus pada kabupaten Bulukumba yakni sebanyak 1.540 

kasus hipertensi (Kemenkes RI, 2018). 

WHO menyimpulkan terdapat beberapa faktor risiko hipertensi yang dapat 

dimodifikasi yaitu perilaku merokok, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, dan 

pola makan yang buruk. Faktor risiko inilah yang kemudian akan memunculkan 

gangguan metabolisme dalam tubuh seperti peningkatan pada tekanan darah, 

kenaikan berat badan, dan kadar gula darah serta lemak darah yang tinggi (WHO, 

2018).  

Berdasarkan teori H. L. Bloom derajat kesehatan masyarakat yang disebut 

sebagai psycho socio somatic health well being resultante terdiri dari 4 faktor yaitu 

environment, behavior, heredity and health care service. Perilaku memegang 
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peranan sekitar 60% dalam determinan kesehatan, disamping faktor lingkungan. 

Faktor budaya dan perilaku sangat erat kaitannya dengan persoalan kesehatan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). Hal ini disebabkan akibat sosial budaya dapat 

membentuk suatu kebiasaan serta respons terhadap keadaan sehat atau sakit pada 

masyarakat (Siregar et al., 2020).  

Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan peranan penting 

dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial 

budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu 

daerah telah mengalami suatu perubahan dalam proses berpikir. Perubahan sosial 

dan budaya bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi kesehatan (Utami 

& Harahap, 2019).  

Saat ini pendekatan pembangunan kesehatan telah mengalami pergeseran 

dari paradigma sakit ke paradigma sehat, namun perubahan tersebut tidak serta 

merta diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena terdapat beberapa nilai dan kebiasaan yang telah melekat dan mendarah 

daging dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk dirubah. Selain itu 

perubahan beberapa nilai dan norma yang telah terinternalisasi dalam kehidupan 

masyarakat juga berdampak terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup 

masyarakat dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga 

permasalahan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan 

melakukan pendekatan ilmu kesehatan tetapi adalah bagaimana menggunakan ilmu 

sosio antropologi. 
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Sosio antropologi merupakan cabang ilmu yang bukan hanya mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaannya, akan tetapi terdapat hubungan antara ilmu 

antropologi dengan ilmu kesehatan. Hubungan tersebut dapat terlihat dari hasil 

pengamatan terhadap kesehatan yang dapat dikaji dari kebudayaan masyarakat 

daerah tertentu. Antropologi kesehatan mempelajari tentang kebiasaan masyarakat, 

cara pandang masyarakat terhadap penyakit, cara menanggulangi penyakit, 

penyebaran penyakit hingga hubungan penyakit dengan masyarakat (Nildawati, 

2020).  

Sosio antropologi menjadi salah satu pendekatan alternatif untuk 

mengungkap masalah-masalah medis yang tidak dapat terdefinisi oleh ilmu 

kesehatan. Ketika suatu tradisi yang telah menjadi warisan turun temurun dalam 

sebuah masyarakat namun ternyata tradisi tersebut memiliki dampak yang negatif 

bagi derajat kesehatan masyarakatnya. Misalnya, cara masyarakat memandang 

tentang konsep sehat dan sakit dan persepsi masyarakat tentang penyebab 

terjadinya penyakit di suatu masyarakat akan berbeda-beda tergantung dari 

kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut (Adventus et al., 2019). 

Hubungan antara budaya dan kesehatan sangat erat, masalah kesehatan yang 

sering terjadi sekarang ini salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor budaya 

masyarakat itu sendiri. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan 

respons terhadap kesehatan dan penyakit dalam pada masyarakat tanpa memandang 

tingkatan (Notoatmodjo dalam (Ridho & Burhanto, 2019)).  Permasalahan 

kesehatan masyarakat telah banyak dikaji dari berbagai aspek bidang ilmu bahkan 

dari berbagai kasus dan kajian menganggap bahwa kesehatan hanya dapat dilihat 
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melalui bidang ilmu seperti bidang biologi atau kedokteran. Persepsi yang muncul 

pada masyarakat terkait sehat, sakit, dan sembuh hanya sebatas dari segi medis 

maupun dari segi kondisi biologisnya (Nildawati, 2020). 

Dalam perkembangan ilmu dan sistem pengetahuan senantiasa melibatkan 

inovasi internal dan pengaruh eksternal untuk menyesuaikan kondisi kekinian. 

Setiap masyarakat memiliki pengetahuan relatif banyak sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalnya, pengetahuan tentang 

berbagai ritual dan pengobatan tradisional (Hafid, 2019). Saat ini telah berkembang 

kajian sosio antropologi kesehatan untuk melihat bagaimana korelasi antara budaya 

dan Kesehatan.  Antropologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari gejala-

gejala sosio budaya, bio budaya dan ekologi budaya dari kesehatan dan kesakitan 

yang dilihat dari segi-segi fisik, jiwa dan sosial serta cara perawatannya dan 

interaksi antara ketiga segi ini dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkat 

individual maupun tingkat kelompok sosial keseluruhannya (Indirawaty et al., 

2018) 

Hasil studi lintas budaya menunjukkan bahwa setiap budaya dan masyarakat 

memiliki penjelasan khusus terkait upaya pemeliharaan kesehatan dan metode 

penyembuhan penyakit (Workneh et al., 2018). Etnis, perbedaan budaya dan 

kelompok sosial sangat mempengaruhi penyakit dan kesehatan. Sistem pengobatan 

tradisional bukan sekedar fenomena medis dan ekonomi, tetapi lebih luas sebagai 

fenomena sosial budaya (Satrianegara et al., 2021).  

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai konsep 

budaya bermacam-macam serta memiliki banyak perbedaan. Dimana, setiap 
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masyarakat memiliki budaya masing-masing yang bersifat dinamis dan 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penafsiran terkait kesehatan dan 

penyakit dapat berbeda-beda yang disebabkan oleh berbagai macam faktor salah 

satunya adalah faktor relativisme kebudayaan, yaitu cara pandang masyarakat 

terhadap suatu penyakit di setiap tempat berbeda-beda berdasarkan budaya yang 

anut (Nildawati, 2020).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin canggih serta membawa banyak perubahan terhadap kehidupan manusia, 

baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan sosial termasuk juga dalam 

bidang kesehatan sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan langsung 

dengan norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat yang bermukim dalam 

suatu tempat tertentu. 

Ammatoa Kajang merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih tetap mengenal 

dan menerapkan kearifan lokal budaya serta peninggalan leluhur mereka. Salah 

satunya adalah kearifan lokal masyarakat dalam mencegah dan mengatasi persoalan 

penyakit yang sering diderita oleh masyarakat adat suku Ammatoa Kajang (Hafid, 

2019). 

Masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang memahami bahwa setiap 

penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu, setiap penyakit akan senantiasa 

diupayakan untuk diobati, baik melalui pengobatan secara medis maupun 

pengobatan secara tradisional termasuk pengobatan yang dilakukan oleh dukun 

(sanro) secara magis. Setiap penyakit memiliki gejala dan penyebab yang berbeda-
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beda, sehingga pengobatannya juga berbeda. Ada penyakit yang disembuhkan 

melalui ramuan obat, pijatan atau diurut, bahkan ada juga melalui upacara-upacara 

yang dilengkapi dengan sesajian dan mantra (Hafid, 2019). 

Berdasarkan observasi awal dengan melakukan wawancara singkat dengan 

salah satu penderita hipertensi kawasan adat suku Ammatoa Kajang, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa penderita biasanya mengalami hipertensi ketika 

setelah mengonsumsi makanan yang mengandung santan seperti ketika menghadiri 

salah satu acara adat di kawasan Ammatoa yang menyediakan berbagai jenis 

makanan mulai dari Kampalo, Songkolo, serta olahan makanan lainnya yang 

banyak mengandung santan serta dicampurkan dengan penyedap rasa (MSG) 

dengan alasan untuk menambah kenikmatan dari makanan. 

Selain itu, hasil pengambilan data awal di Puskesmas Tanah Toa Kajang 

yang merupakan puskesmas terdekat serta paling sering dikunjungi oleh masyarakat 

adat suku Ammatoa Kajang, diketahui bahwa dari data 10 penyakit tertinggi 

Puskesmas Tanah Toa tahun 2021 penyakit hipertensi berada pada urutan pertama 

atau merupakan penyakit dengan prevalensi jumlah kasus tertinggi di tahun 2021 

dengan jumlah penderita hipertensi sebanyak 257 kasus (Puskesmas Tanah Toa, 

2021).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

terkait kajian sosio antropologi kesehatan mengenai penyakit hipertensi pada 

masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada studi kualitatif terkait kajian sosio 

antropologi kesehatan mengenai penyakit hipertensi pada masyarakat kawasan 

adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Terdapat deskripsi fokus atau batasan pengertian pada beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari terjadinya penafsiran 

yang berbeda-beda diantara pembaca, yaitu: 

a. Persepsi terkait Hipertensi 

Pengetahuan atau pemahaman masyarakat kawasan adat suku Ammatoa 

Kajang terkait penyakit Hipertensi 

b. Penyebab Hipertensi 

Hal atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya penyakit Hipertensi pada 

masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang 

c. Pencegahan Hipertensi 

Upaya atau proses yang dilakukan oleh masyarakat kawasan adat suku 

Ammatoa Kajang untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyakit 

hipertensi 

d. Pengobatan Tradisional 

Upaya penyembuhan hipertensi yang dilakukan oleh masyarakat kawasan 

adat suku Ammatoa Kajang dengan menggunakan bahan atau ramuan 
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herbal seperti bahan dari akar tumbuhan, daun tumbuhan, dan lainnya yang 

diracik sebagai obat tradisional 

e. Ritual Khusus 

Upaya pencegahan dan upaya pengobatan penyakit hipertensi yang 

dilakukan oleh masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang sesuai 

dengan kepercayaan adat istiadat yang berlaku 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kajian sosio antropologi kesehatan mengenai 

penyakit hipertensi pada masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 
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D. Kajian Pustaka 
 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa berdasarkan judul penelitian sosio antropologi kesehatan mengenai penyakit hipertensi  

pada masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba 

 

No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

1.  Faktor-faktor 
risiko kejadian 
hipertensi di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Wameo kota 
Bau-bau 
Sulawesi 
Selatan/Emis 
Sukmawati/2021 

http://repo
sitory.polt
ekkes-
kdi.ac.id/2
238/2/Nas
kah%20Pu
blikasi%2
0Emis%2
0Sukmaw
ati.pdf 

Populasi: 
usia 
dewasa 
hingga 
lansia 45-
65 tahun 

Sampel: 63 
orang 
dewasa 
hingga 
lansia yang 
menderita 
hipertensi 

Penelitian 
observasional 
analitik dengan 
pendekatan case 
control design 

Hipertensi, 
riwayat 
penyakit 
keluarga, 
aktivitas fisik 
asupan 
natrium 

1. Pedoman 
wawancara 

2. Alat tulis 

Hasil penelitian 
menunjukkan riwayat 
penyakit keluarga, 
aktivitas fisik, dan 
asupan natrium 
merupakan faktor-
faktor yang 
berhubungan dengan 
kejadian hipertensi. 

2. Analisis Faktor 
yang 
mempengaruhi 
kejadian 

http://jurn
al.unprim
dn.ac.id/in
dex.php/J

Populasi: 
Pasien 
hipertensi 
yang 

Penelitian survei 
analitik dengan 
menggunakan 

Hipertensi, 
umur, pola 
makan dan 

 Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

hipertensi pada 
suku batak 
diwilayah kerja 
puskesmas 
Cikampak 
kabupaten 
Labuhan Batu 
Selatan/Berliana, 
dkk/2021 

KPI/articl
e/downloa
d/1691/99
1 

berkunjung 
ke 
puskesmas 
Cikampak 
pada bulan 
Oktober-
November 
2019  

Sampel: 
seluruh 
pasien suku 
Batak 
penderita 
hipertensi 
yang 
datang 
untuk 
memeriksa
kan 
kesehatan 
dengan 
jumlah 
sampel 

pendekatan cross 
sectional. 

konsumsi 
kopi 

kejadian hipertensi 
berhubungan dengan 
umur, pola makanan, 
konsumsi kopi. 
Sehingga adapun saran 
dalam penelitian ini 
diharapkan agar 
penderita hipertensi 
mengurangi konsumsi 
faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
kejadian hipertensi dan 
melakukan 
pemeriksaan rutin di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas Cikampak 
Kabupaten Labuhan 
Selatan. 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

sebanyak 
48 orang 

3. Pemberdayaan 
Kader 
Pengendalian 
Hipertensi/Ikit 
Netra Wirakhmi, 
Dkk/2021 

http://altif
ani.org/in
dex.php/al
tifani/artic
le/view/16
2 

Populasi: 
Kader 
Posyandu 
Kelurahan 
Sumampir 

Populasi: 3 
orang 
Kader 
Posyandu 
Kelurahan 
Sumampir 

Kuantitatif dengan 
menggunakan 
pendekatan 
deskriptif 

Pengetahuan 
kader 
posyandu, 
Hipertensi 
dan pola 
hidup sehat. 

1. Kuesioner 
2. Alat 

Pengukur 
Tekanan 
Darah 

3. Timbangan 
 

Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh 
peneliti dapat 
meningkatkan 
pengetahuan kader 
terhadap pengoperasian 
alat ukur tinggi badan, 
meningkatkan tingkat 
pengetahuan kader 
tentang hipertensi dan 
meningkatkan tingkat 
pengetahuan kader 
tentang pentingnya pola 
hidup sehat bagi 
penderita hipertensi. 

4. Pendidikan 
Kesehatan 
Simulasi Senam 
Anti Hipertensi 
Sebagai Upaya 
Pencegahan dan 

https://sch
olar.googl
e.com/sch
olar?hl=de
&as_sdt=0
%2C5&q=

Populasi: 
tokoh 
masyarakat 
di RW 03 
Desa 

Metode penelitian 
survei dengan 
menggunakan 
kuesioner 

Pendidikan 
Kesehatan, 
Pencegahan 
hipertensi, 

1. Materi 
Pendidikan 
Kesehatan 

2. Questioner 
3. Alat 

Pengukur 

Hasil kegiatan 
menunjukkan adanya 
peningkatan 
pengetahuan sebelum 
dan sesudah 
dilaksanakan 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Pengendalian 
Hipertensi di Rw 
3 Kelurahan 
Jayawaras 
Garut/Witdiawat
i, Dkk/2021 

Pendidika
n+Kesehat
an+Simula
si+Senam
+Anti+Hi
pertensi+S
ebagai+U
paya+Pen
cegahan+d
an+Penge
ndalian+H
ipertensi+
di+Rw+3
+Keluraha
n+Jayawar
as+Garut
&btnG= 

Jayawaras, 
Garut 

Sampel: 20 
orang 
tokoh 
masyarakat 
RW 03 
Desa 
Jayawaras 
yang 
mengikuti 
pendidikan 
kesehatan 

Senam anti 
hipertensi. 

Tekanan 
Darah 
 
 

pendidikan kesehatan. 
Rata rata nilai 
pengetahuan tokoh 
masyarakat tentang 
pencegahan penyakit 
hipertensi sebelum 
dilakukan pendidikan 
kesehatan sebesar 67 
point dan meningkat 
menjadi 78 point. 
Pendidikan kesehatan 
yang dilaksanakan 
dengan simulasi senam 
anti hipertensi dapat 
meningkatkan 
pengetahuan tokoh 
masyarakat sebesar 9 
point di RW 03 Desa 
Jayawaras. 

5. Community 
beliefs toward 
causes of illness: 
cross cultural 
studies in 

https://ww
w.science
direct.com
/science/ar
ticle/pii/S

Budaya 
Tolotang 
dan Suku 
Ammatoa 
Kajang 

Desain kualitatif 
dengan pendekatan 
etnografi dan 
fenomenologis 

Budaya 
Towani 
Tolotang, 
suku 
Ammatoa 

- Instrumen 
pedoman 
Wawancara 

Suku Ammatoa Kajang 
dan Towani Tolotang 
percaya bahwa banyak 
faktor yang menentukan 
status kesehatan. Kedua 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Tolotang and 
Ammatoa 
Ethnics in 
Indonesia/Hamd
an Juhannis, 
Dkk/2020/ 

02139111
20302636 

Kajang, 
keyakinan, 
penyebab 
penyakit 
Indonesia 

suku tersebut 
mempertahankan 
keyakinan bahwa tidak 
mengikuti aturan suku 
dan ketidaktaatan 
terhadap adat istiadat 
dan nilai-nilai yang 
diwarisi dari nenek 
moyang mereka akan 
mempengaruhi 
kesehatan mereka.. 

6. Persepsi Lansia 
Hipertensi dan 
Perilaku 
Kesehatannya/ 
Edy Soesanto 
dan Riski 
Marzeli/2019 

https://jur
nal.stikesc
endekiauta
makudus.a
c.id/index.
php/stikes/
article/vie
wFile/627/
285 

Populasi: 
Lanjut usia 
yang 
menderita 
hipertensi 
yang bisa 
melakukan 
aktivitas 
sehari-hari 
secara 
mandiri di 
desa 

Jenis penelitian 
deskriptif dengan 
menggunakan 
desain Cross 
Sectional 

Persepsi, 
lansia, 
hipertensi, 
perilaku 
kesehatan 

 Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat 64 responden 
(66,7%) memiliki 
perilaku kesehatan yang 
baik, 64 responden 
(66,7%) memiliki 
persepsi keuntungan, 52 
responden (54,2%) 
memiliki persepsi 
hambatan dan ada 
hubungan antara 
persepsi manfaat dan 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Sumberejo 
Mranggen 

Sampel: 96 
responden 
lanjut usia 
penderita 
hipertensi 

persepsi hambatan 
dengan perilaku 
Kesehatan lanjut usia 
hipertensi dengan nilai 
p value masing-masing 
sebesar 0,000 dan 
0,0458 (p value <0,05) 

7. Persepsi 
Kesehatan dan 
Well-Being 
Penderita 
Hipertensi di 
Desa Ritabel/ 
Thersya Miranda 
Batlajery, 
dkk/2019 

http://jurn
al.unmuhj
ember.ac.i
d/index.ph
p/INSIGH
T/article/d
ownload/b
at/1605 

Populasi: 
masyarakat 
desa 
Ritabel 
yang 
menderita 
hipertensi 

Sampel: 5 
orang yang 
memenuhi 
kriteria 
informan 
pada 
penelitian 

Jenis penelitian 
kualitatif dengan 
menggunakan 
studi 
fenomenologi 

Persepsi 
Kesehatan, 
well-Being 
dan penderita 
hipertensi 

1. Pedoman 
wawancara 

2. Alat 
dokumentasi 

3. SPSS 

 

Bagi masyarakat di desa 
Ritabel persepsi tentang 
sehat dan sakit 
berpulang pada diri 
sendiri bagaimana cara 
berpikir masing-masing 
sedangkan 
kesejahteraan, 
partisipan memahami 
dalam bentuk kasih 
sayang untuk keluarga, 
tetangga dan semua 
orang dan menjalani 
hidupnya dengan 
bahagia. 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

8. Studi Kasus 
Sosio 
Antropologi 
Kesehatan/Nilda
wati/2020 

https://ww
w.research
gate.net/p
ublication/
34029479
8_STUDI
_KASUS_
SOSIO_A
NTROPO
LOGI_KE
SEHATA
N 

- Studi Kasus Sosio 
antropologi 
kesehatan, 
persepsi sehat 
sakit, 
pemeliharaan 
penyakit 

- Studi kasus sosio 
antropologi kesehatan 
ini akan mengkaji lebih 
dalam mengenai budaya 
dan makna simbolis 
yang berikatan dengan 
perilaku kesehatan 
seperti Perilaku 
pemeliharaan 
kesehatan, Perilaku 
pencarian pengobatan, 
penggunaan pelayanan 
kesehatan, Perilaku ibu 
hamil dan ibu nifas, 
Tradisi terkait upacara 
kehamilan, kelahiran 
/setelah melahirkan, 
dan beberapa kajian 
kasus lainnya 

9. Cultural 
traditional and 
special rituals 
related to the 
health in Bugis 

https://ww
w.science
direct.com
/science/ar
ticle/pii/S

- Penelitian 
kualitatif dengan 
pendekatan 
etnografi yang 
didukung dengan 

Ammatoa, 
Etnis Bugis, 
budaya 
tradisional 
Tolotang 

Instrumen 
Wawancara 

Pada suku Ammatoa 
Kajang terdapat 4 ritual 
khusus yang 
berhubungan dengan 
Kesehatan dan pada 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Ethnics 
Indonesia/M. 
Fais 
Satrianegara, 
Dkk/2020 

02139111
20302739 

pendekatan 
fenomenologis. 

Suku Towani Tolotang 
memiliki Perrinyameng 
upacara, Sipulung ritual 
yang bertujuan untuk 
meminta perlindungan, 
kebahagiaan, dan 
kesehatan. Atraksi 
Massempe untuk 
menguji kekuatan kaki 
pada anak. 

10. Blood pressure 
and the new 
ACC/AHA 
hypertension 
guidelines/John 
M. Flack, 
Dkk/2020 

https://ww
w.science
direct.com
/science/ar
ticle/pii/S
10501738
19300684 

Populasi: 
Tenaga 
Kesehatan 
di Amerika 
Serikat 

 

Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
retrospektif 

Pedoman 
hipertensi, 
dan 
pengobatan 
hipertensi 

1. Buku 
pedoman 
hipertensi 
 

Pedoman hipertensi 
ACC/AHA 
memberikan 
pendekatan yang 
komprehensif dan 
masuk akal untuk 
diagnosis dan 
pengobatan hipertensi 
pada orang dewasa 
terlepas dari 
perbedaannya dari 
pedoman lain yang 
sangat baik dalam 
pedoman ESC/ESH. 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

11. Pengobatan 
Tradisional 
Penyakit “Non 

Medis” Pada 

Masyarakat Adat 
Kajang 
Kabupaten 
Bulukumba 
Sulawesi – 
Selatan/Abdul 
Hafid/2019/ 

https://jur
nalpangad
ereng.kem
dikbud.go.
id/index.p
hp/pangad
ereng/artic
le/view/37 

Populasi: 
Masyarakat 
Adat 
Kajang 

Sampel: 
Dukun/sanr
o, ketua 
adat, tokoh 
masyarakat
, pasien 
yang sering 
berobat ke 
dukun, 
serta 
beberapa 
orang tua 
yang 
berkaitan 
dengan 
pemahama
n tentang 
penyakit 
dan 

Metode kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
deskriptif 

Pengobatan 
tradisional, 
Kajang, 
Sanro/dukung 
dan mistik 

1. Instrumen 
wawancara 

2. Alat tulis 

Masyarakat adat Kajang 
masih tetap 
mempertahankan 
sistem pengobatan 
tradisional yang terkait 
dengan penyakit 
nonmedis. Pengobatan 
dilakukan berdasarkan 
gejala dan penyebab 
dari penyakit, gejalanya 
ada lokalan mirip satu 
dengan lainnya, akan 
tetapi sanro memiliki 
pengetahuan lokal 
untuk mengobati 
penyakit dengan 
melibatkan kondisi dan 
perilaku pasien. 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 
Link 
Akses 

Metodologi 

Hasil Penelitian 
Subyek 

Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

pengobatan
nya. 

12. Physical Activity 
to Prevent and 
Treat 
Hypertension: A 
Systematic 
Review/ Linda S. 
Pescatello, 
Dkk/2019 

https://ww
w.research
gate.net/pr
ofile/Linda
-
Pescatello/
publication
/33353581
4_Physical
_Activity_t
o_Prevent_
and_Treat_
Hypertensi
on_A_Syst
ematic_Re
view/links/
5fd7902d9
2851c13fe8
6f1f2/Physi
cal-
Activity-to-
Prevent-
and-Treat-
Hypertensi

Populasi: 
orang 
dewasa 
dengan 
tekanan 
darah 
normal, 
prahiperten
si dan 
hipertensi 

Sampel: 
594.129 
orang 
dewasa 
≥18 tahun 

Studi kohort 
prospektif 
longitudinal 
dengan tinjauan 
sistematis dan 
pernyataan meta-
analyses 

Tekanan 
darah, 
penyakit 
kardiovaskula
r, olahraga, 
tekanan darah 
tinggi, 
prehipertensi 

- Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 
hubungan dosis-respons 
terbalik antara aktivitas 
fisik dan insiden 
hipertensi di antara 
orang dewasa dengan 
tekanan darah normal; 

1. aktivitas fisik 
mengurangi risiko 
perkembangan 
penyakit 
kardiovaskular 
(CVD) di antara 
orang dewasa dengan 
hipertensi 

2. aktivitas fisik 
mengurangi tekanan 
darah di antara orang 
dewasa dengan 
tekanan darah 
normal, 
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Penelitian 

Variabel Instrumen 

on-A-
Systematic-
Review.pdf 

prehipertensi, dan 
hipertensi; dan 

3. besarnya respon 
tekanan darah 
terhadap aktivitas 
fisik bervariasi 
dengan tekanan darah 
istirahat. 

13. Upaya 
Pencegahan 
Hipertensi di 
Desa Banyudono 
Kecamatan 
Banyudono 
Kabupaten 
Boyolali/Seno 
Aji, Dkk/2019 

https://pub
likasiilmia
h.ums.ac.i
d/bitstrea
m/handle/
11617/124
75/27.pdf?
sequence=
1&isAllo
wed=y 

Populasi: 
masyarakat 
yang 
menderita 
hipertensi 
di Desa 
Banyudono 

Sampel: 
200 orang 
penderita 
hipertensi, 
dengan 
kriteria 
sampel 
berusia ≥ 

20 tahun di 

Teknik Simple 
Random Sampling 
dengan 
menyebarkan 
survei berupa 
kuesioner melalui 
Google Form 

Pencegahan 
Hipertensi, 
kontrol 
tekanan darah, 
media 
kesehatan 

- Instrumen 
penelitian 

- Alat 
Pengukur 
Tekanan 
Darah 

Tingkat pengetahuan 
masyarakat Desa 
Banyudono sebelum 
diberikan intervensi 
sebesar 57,7%. 
Sedangkan tingkat 
pengetahuan 
masyarakat Desa 
Banyudono setelah 
diberikan intervensi 
sebesar 59,2%. Dari 
hasil tersebut 
menunjukan bahwa 
adanya peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat setelah 
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Desa 
Banyudono 

diberikan intervensi 
berupa poster secara 
online dan offline serta 
video secara online 
yang dapat dilihat di 
youtube.  

14. Hubungan antara 
Sosial Budaya 
dengan Kualitas 
Hidup Penderita 
Hipertensi pada 
Etnis Dayak di 
Desa Pampang 
Samarinda/Muha
mmad Ridho dan 
Burhanto/2019 

https://jou
rnals.umkt
.ac.id/inde
x.php/bsr/
article/do
wnload/12
00/282 

Populasi: 
seluruh 
masyarakat 
yang 
mengalami 
penyakit 
hipertensi 
di Desa 
Pampang 
Samarinda  

Sampel: 56 
Orang 
penderita 
hipertensi 

kuantitatif (non-
eksperiment) 
dengan 
menggunakan 
metode 
pendekatan 
korelasional 

kualitas 
hidup, sosial 
budaya, 
penderita 
hipertensi, 
etnis Dayak, 
desa pampang 
Samarinda 

- Kuesioner  
- SPSS 

 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
adanya hubungan yang 
bermakna antara sosial 
budaya dengan kualitas 
hidup penderita 
hipertensi pada etnis 
dayak. 

15. Hypertension—A 
Public Health 
Challenge of 

https://ww
w.eshonli
ne.org/esh

Populasi: 
orang 
dewasa 

Kualitatif dengan 
menggunakan 

Faktor risiko 
hipertensi, 
gaya hidup, 

1. pedoman 
wawancara 

Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa persentase pria 
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Penelitian 

Jenis / Pendekatan 
Penelitian 

Variabel Instrumen 

Global 
Proportions/Nao
mi, Dkk/2018 

-
content/up
loads/201
9/08/4.-
Hypertens
ion%E2%
80%94A-
Public-
Health-
Challenge
-of-
Global-
Proportion
s.pdf 

muda usia 
20-39 
tahun 
penderita 
hipertensi 
di Amerika 
Serikat  

Sampel: 
5000 orang 
dewasa 
muda usia 
18 hingga 
30 tahun 
menderita 
hipertensi 
di Amerika 
Serikat 

pendekatan studi 
kasus 

Model 
pelayanan 
kesehatan, 
Hipertensi 
secara Global 

2. alat 
rekaman 
suara 

 

muda dengan diagnosis 
hipertensi tiga kali lipat 
dengan ambang batas 
bawah, dan wanita 
muda dua kali lipat. 
Sebagian besar pasien 
yang baru didiagnosis 
memiliki hipertensi 
stadium 1, di mana 
perawatan gaya hidup 
direkomendasikan 
daripada obat-obatan 
berdasarkan skor risiko 
ASCVD (penyakit 
kardiovaskular 
aterosklerotik) yang 
rendah. 

16. Prevention and 
Control of 
Hypertension: 
JACC Health 
Promotion 

https://ww
w.science
direct.com
/science/ar
ticle/pii/S

Populasi: 
Pasien 
Hipertensi 
dewasa AS 

 

Analitik 
observasional 
dengan pendekatan 
retrospektif 

agen 
antihipertensi, 
natrium 
makanan, 
olahraga, 
kepatuhan 
minum obat, 

- Untuk pengendalian 
hipertensi, terdapat 
beberapa strategi yang 
ditargetkan dalam 
melibatkan intervensi 
untuk meningkatkan 
kesadaran, pengobatan, 
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Series/Robert M. 
Carey. Dkk/2018 

 

07351097
18354676 

gaya hidup, 
pengobatan 
jarak jauh 

 

 

 

 

serta pengontrolan pada 
individu. Dimana 
Strategi berbasis 
populasi yang sesuai 
melibatkan intervensi 
yang telah dirancang 
untuk mencapai sedikit 
penurunan tekanan 
darah (BP) di seluruh 
populasi.  
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Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terdapat pada variabel, waktu dan lokasi penelitian. Variabel 

yang akan diteliti mencakup kajian sosio antropologi kesehatan berdasarkan 

persepsi masyarakat terkait penyakit hipertensi, penyebab hipertensi, upaya 

pencegahan, upaya pengobatan tradisional, serta ritual khusus dalam pemeliharaan 

diri yang berkaitan dengan penyakit Hipertensi. Selain itu, penelitian ini belum 

pernah dilakukan di kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kab. Bulukumba. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kajian sosio antropologi kesehatan mengenai penyakit 

hipertensi pada masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan kajian sosio antropologi kesehatan persepsi masyarakat adat 

suku Ammatoa Kajang terkait penyakit hipertensi 

b. Melakukan kajian sosio antropologi kesehatan berdasarkan persepsi 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait penyebab penyakit 

hipertensi 

c. Melakukan kajian sosio antropologi kesehatan berdasarkan persepsi 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait upaya pencegahan penyakit 

hipertensi 

d. Melakukan kajian sosio antropologi kesehatan berdasarkan persepsi 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait upaya pengobatan 

tradisional penyakit hipertensi 

e. Melakukan kajian sosio antropologi kesehatan berdasarkan persepsi 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait ritual khusus pemeliharaan 

diri dan keluarga yang berkaitan dengan penyakit hipertensi 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

Memberikan tambahan pustaka ilmu terkait dengan kajian sosio 
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antropologi kesehatan mengenai penyakit hipertensi pada masyarakat 

kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan serta digunakan sebagai 

sumber referensi pada penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan sajian informasi terkait kajian sosio antropologi kesehatan 

mengenai penyakit hipertensi pada masyarakat kawasan adat suku 

Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

4. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, melatih cara 

berpikir secara ilmiah dan menjadi ajang pengalaman dalam menerapkan 

ilmu yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Sosio antropologi Kesehatan 

Secara garis besar sosio antropologi kesehatan terbagi atas dua kata yaitu 

Sosiologi dan antropologi yang dikaitkan dengan kesehatan.  

1. Sosiologi Kesehatan 

Sosiologi kesehatan merupakan studi tentang perawatan kesehatan 

sebagai suatu sistem yang telah mencakup alam masyarakat, kesehatan (Health) 

dan kondisi rasa sakit (illness) hubungannya dengan faktor-faktor sosial.  

Prinsip dasar sosiologi kesehatan adalah penerapan konsep dan metode 

disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan 

masalah kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan merupakan 

penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Ruang lingkup 

kajian sosiologi kesehatan bergantung pada ruang lingkup objek kajiannya. 

Sosiologi kesehatan masyarakat adalah ilmu sosiologi dalam mengkaji masalah 

pada kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan masyarakat serta upaya 

pencegahan dan promosi kesehatan (Husaini, et al., 2017).  

Peran sosiologi dalam bidang kesehatan salah satunya dapat 

memberikan ramalan-ramalan sosiologis terhadap data statistik atau tren 

perubahan sosial yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan kesehatan, baik sebagai konsultan analisis kebijakan, 

teknis perencanaan dan pelaksanaan program, serta memahami sifat, karakter 

atau norma masyarakat yang berlaku. Beberapa kajian dalam bidang sosiologi 

antropologi yaitu (Husaini, et al., 2017): 
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a. Deskripsi dan penjelasan atau teori-teori yang berhubungan dengan 

distribusi penyakit dalam berbagai kelompok masyarakat. 

b. Perilaku atau tindakan yang diambil oleh individu dalam upaya menjaga 

atau meningkatkan serta menanggulangi keluhan sakit, penyakit, dan cacat 

tubuh. 

c. Perilaku dan kepercayaan atau keyakinan berkaitan dengan kesehatan, 

penyakit, cacat tubuh, dan organisasi serta penyedia perawatan kesehatan. 

d. Organisasi dan profesi atau pekerjaan di bidang kesehatan, sistem rujukan 

dari pelayanan perawatan kesehatan, pengobatan sebagai suatu institusi 

sosial dan hubungannya dengan institusi sosial yang lainnya 

e. nilai-nilai budaya dan masyarakat kaitannya dengan kesehatan, keluhan 

sakit dan kecacatan. 

f. Peran faktor sosial dalam kaitan dengan penyakit, khususnya 

ketidakteraturan emosi dan persoalan stress yang dikaitkan dengan 

penyakit. 

2. Antropologi Kesehatan 

Antropologi merupakan ilmu tentang manusia. Kata antropologi 

berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang artinya “manusia” atau 

“orang” dan logos yang artinya “ilmu”. Antropologi secara etimologis berarti 

ilmu yang mempelajari manusia. Definisi secara harfiah antropologi adalah 

studi ilmu yang membahas tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik, 

serta kebudayaannya baik itu tradisi, cara berperilaku dan nilai moral. Sehingga 
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antropologi didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang 

mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. 

Antropologi berguna untuk memahami keunikan dari kehidupan 

manusia dan kebudayaannya di berbagai wilayah. Dimana, setiap pembangunan 

yang direncanakan dan dilakukan dapat bermanfaat melalui pendekatan budaya. 

Oleh sebab itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi guna untuk 

memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia 

di bumi sejak awal kemunculannya (Utami & Harahap, 2019). Sebagaimana 

dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat 49:13 sebagai berikut: 

 

ن ذََكٍر  ُكم م ِ َٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنََٰ ۟ا ۚ ِإنَّ يََٰ َٰٓئَِل ِلتَعَاَرفُوَٰٓ ُكْم ُشعُوبًا َوقَبَا َوأُنثَىَٰ َوَجعَْلنََٰ

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ُكْم ۚ ِإنَّ ٱَّللَّ ِ أَتْقَىَٰ  أَْكَرَمُكْم ِعندَ ٱَّللَّ
 

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara 
kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh, Allah 
Maha mengetahui, Maha teliti”. 

 
Antropologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala 

sosio budaya, bio budaya dan ekologi budaya dari kesehatan dan kesakitan yang 

dilihat dari segi-segi fisik, jiwa dan sosial serta cara perawatannya dan interaksi 

antara ketiga segi ini dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individual 

maupun tingkat kelompok sosial keseluruhannya (Indirawaty et al., 2018). 

Beberapa manfaat antropologi dengan ilmu kesehatan antara lain: 
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a. Antropologi sangat dibutuhkan dalam merancang sistem pelayanan 

kesehatan modern yang bisa diterima masyarakat tradisional. 

b. Dengan antropologi, petugas kesehatan bisa merumuskan program perilaku 

sehat dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Penanganan kebiasaan buruk yang menyebabkan sakit bisa dilakukan 

dengan lebih mudah dan tepat. 

d. Pengetahuan dalam antropologi dapat memberikan masukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan kesehatan, 

mendukung perumusan kebijakan masalah kesehatan, dan mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan program kesehatan melalui pendekatan 

kebudayaan. 

e. Antropologi memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara 

keseluruhan, termasuk individualnya dimana cara pandang yang tepat dapat 

meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat dengan tetap pula dengan 

bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang terbangun. 

f. Memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk 

menguraikan proses sosial budaya di bidang kesehatan. 

g. Sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam 

merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan 

interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. 

Menurut Foster dan Anderson aspek kajian antropologi kesehatan dibagi 

menjadi dua yaitu (Husaini, et al., 2017): 
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a. Kutub biologis, membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik 

manusia, peranan penyakit dalam evolusi manusia, adaptasi biologis 

terhadap perubahan lingkungan alam, dan pola penyakit di kalangan 

manusia purba. 

b. Kutub sosio-budaya membahas tentang sistem kesehatan tradisional yang 

mencakup aspek-aspek ide, terapi, etiologis, dan praktik pencegahan 

penyakit, serta peranan praktisi medis tradisional, masalah perawatan 

kesehatan biomedik, perilaku kesehatan, peranan pasien, perilaku sakit, 

interaksi dokter dengan pasien, dan masalah inovasi kesehatan.  

B. Tinjauan Tentang Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi 

Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation,and 

Treatment of High Blood Pressure VII/ JNC 2003 mengemukakan bahwa 

hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥140 mmHg 

dan tekanan diastolik ≥90 mmHg. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung 

dalam jangka persisten (waktu lama) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal 

(gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan 

stroke) apabila tidak dideteksi sejak dini serta mendapat pengobatan yang 

memadai (Kemenkes RI, 2019).  

Menurut American Heart Association (AHA), hipertensi merupakan 

silent killer dimana gejalanya sangat bervariasi pada setiap individu dan hampir 

sama dengan penyakit lain. Gejala-gejala tersebut adalah sakit kepala atau rasa 

berat ditengkuk. Mumet (Vertigo), jantung berdebar-debar, mudah lelah, 



33 

 

 

 

penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus dan mimisan (Kemenkes RI, 

2019a). 

2. Klasifikasi Tekanan Darah 

Faktor risiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, 

genetik (faktor risiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, 

konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan 

konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, 

penggunaan estrogen. 

Tabel 2.1 
Klasifikasi Hipertensi menurut The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 
Tahun 2003 

 

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistol 

(mmHg) 

Tekanan Darah 

Diastol (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi Stage 1 140-159 90-99 

Hipertensi Stage 2 160 atau >160 100 atau >100 

      Sumber: Infodatin Hipertensi, 2019 

Adapun beberapa klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua jenis sebagai 

berikut: 

a. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Penyebab 

1) Hipertensi Primer atau Hipertensi Esensial  

Hipertensi yang dimana penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), 

walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti pola 
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makan dan kegiatan kurang bergerak (inaktivitas). Dimana, 

hipertensi primer ini terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. 

2) Hipertensi Sekunder atau Hipertensi Non Esensial  

Hipertensi yang penyebabnya diketahui. Pada sekitar 5-10% 

penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada 

sekitar 1-2%, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau 

pemakaian obat tertentu (misalnya pil KB). 

b. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Hipertensi  

1) Hipertensi diastolik (diastolic hypertension) 

2) Hipertensi campuran (sistol dan diastol yang meninggi) 

3) Hipertensi sistolik (isolated systolic hypertension).  

3. Faktor Risiko Hipertensi 

Terdapat berbagai macam faktor risiko penyebab hipertensi yang 

dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu (Kementerian Kesehatan RI, 

2013): 

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

Faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah faktor risiko yang melekat 

pada penderita hipertensi serta tidak dapat diubah lagi, yaitu: 

1) Umur 

Umur merupakan salah satu faktor risiko penyebab terjadinya 

hipertensi. Dengan bertambahnya umur, maka risiko untuk terkena 

hipertensi juga akan semakin lebih besar. Pada usia lanjut, hipertensi 

terutama ditemukan hanya berupa kenaikan tekanan darah sistolik 
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dimana kejadian ini disebabkan karena adanya perubahan struktur 

pada pembuluh darah besar. 

2) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin berpengaruh pada kejadian hipertensi. Dimana laki-

laki memiliki faktor risiko sekitar 2,3 kali lebih banyak dibanding 

dengan perempuan dalam mengalami peningkatan tekanan darah 

sistolik. Hal ini dipengaruhi karena laki-laki diduga memiliki gaya 

hidup kurang sehat yang cenderung meningkatkan tekanan darah. 

Namun setelah memasuki masa menopause, prevalensi hipertensi 

pada perempuan meningkat. Bahkan setelah berusia 65 tahun, 

hipertensi pada perempuan jauh lebih meningkat dibandingkan 

dengan laki-laki hal ini disebabkan oleh faktor hormonal. 

3) Keturunan (Genetik) 

Riwayat keluarga dekat juga menjadi salah satu pemicu seseorang 

dapat mengalami hipertensi, terutama hipertensi esensial (primer). 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor genetik juga 

berhubungan dengan metabolisme pengaturan garam dan renin 

membrane sel. Menurut Davidson apabila kedua orang tuanya 

menderita hipertensi, maka sekitar 45% akan menurun ke anaknya, 

dan apabila hanya salah satu orang tuanya yang menderita hipertensi 

maka sekitar 30% akan menurun ke anaknya. 
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b. Faktor risiko yang dapat diubah 

Kebiasaan gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan terjadinya 

hipertensi, antara lain : 

a) Kegemukan (obesitas) 

Obesitas adalah persentase abnormalitas lemak yang dinyatakan 

dalam indeks Massa Tubuh (Body Mass Index) yaitu perbandingan 

antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Berat 

badan dan indeks massa tubuh (IMT) berkorelasi langsung dengan 

tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Prevalensi hipertensi 

pada orang yang obesitas jauh lebih besar. Risiko relatif untuk 

penderita hipertensi pada orang-orang gemuk 5 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan seorang yang badannya normal. Sedangkan 

ditemukan bahwa sekitar 20-33% memiliki berat badan lebih 

(Overheight). 

Tabel 2.2 
Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) Populasi Asia 

Menurut WHO 
 

Indeks Massa Tubuh (Kg/cm2) Kategori 

<18 Berat badan kurang 

18,50 – 22,9 Normal 

≥23 Berat badan lebih 

23,00 – 24,9 Berisiko 

25,00 – 29,9 Obesitas derajat 1 
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≥30 Obesitas derajat 2 

  Sumber: The Asia Pacific Perspective, 2000 

b) Merokok  

Zat kimia yang beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang 

dihisap melalui rokok adalah salah satu faktor pemicu penyebab 

terjadinya hipertensi. Nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil 

dalam paru-paru dan diedarkan ke otak. Di dalam otak, nikotin 

memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin 

atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan 

memaksa jantung bekerja lebih berat karena tekanan darah yang 

lebih tinggi. 

Berdasarkan pada studi autopsi, dibuktikan adanya kaitan 

erat antara kebiasaan merokok dengan proses atereosklerosis pada 

seluruh pembuluh darah. Merokok juga meningkatkan denyut 

jantung, sehingga kebutuhan oksigen otot-otot jantung bertambah. 

Merokok pada penderita tekanan darah tinggi akan semakin 

meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah arteri. 

c) Kurang aktivitas fisik  

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas 

fisik merupakan salah satu faktor risiko independen untuk penyakit 

kronis dan secara keseluruhan diperkirakan dapat menyebabkan 

kematian secara global.  
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d) Konsumsi garam berlebihan 

Garam adalah salah satu bumbu dapur yang biasa digunakan untuk 

memasak yang dapat memicu terjadinya hipertensi apabila 

dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini disebabkan karena cairan 

garam dapat menarik cairan di luar sel agar tidak keluarkan, 

sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah.  

e) Dislipidemia 

Kelainan pada metabolisme lemak (lipid) ditandai dengan 

meningkatnya kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, 

dan penurunan kadar kolesterol HDL dalam darah. Kolesterol 

merupakan faktor penting dalam proses terjadinya aterosklerosis, 

kemudian menyebabkan peningkatan tahanan perifer pembuluh 

darah sehingga tekanan darah meningkat. 

f) Konsumsi Alkohol Berlebih 

Alkohol memiliki efek yang hampir sama dengan karbon 

monoksida, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. Darah 

menjadi lebih kental dan jantung dipaksa memompa darah lebih kuat 

lagi agar darah sampai ke jaringan mencukupi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa konsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan 

darah. 

g) Psikologis dan Stress 

Stress adalah salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi. Stress 

atau ketegangan jiwa (rasa tertekan,rasa takut, murung, marah, rasa 
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bersalah) dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan 

hormone adrenalin serta memicu jantung berdenyut lebih kencang 

serta lebih kuat, sehingga tekanan darah meningkat. Jika stress 

berlangsung lama, tubuh akan berusaha melakukan penyesuaian 

sehingga timbul kelainan organis atau perubahan patologis. Salah 

satu gejala yang muncul dapat berupa hipertensi atau maag. 

4. Epidemiologi Hipertensi 

Hipertensi atau biasa disebut dengan penyakit the silent killer 

dikarenakan banyaknya penderita hipertensi yang tidak menyadari bahwa 

dirinya menderita hipertensi. Sebesar 50% penderita yang tidak menyadari 

dirinya menderita hipertensi, akhirnya semakin parah karena tidak melakukan 

upaya pengendalian hipertensi maupun upaya pengobatan (Kementerian 

Kesehatan RI, 2019). 

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi 

penderita hipertensi di Indonesia sebanyak 25,8% (usia ≥ 18 tahun). 

Berdasarkan umur, penderita hipertensi tertinggi adalah pada lanjut usia (> 75 

tahun) dengan prevalensi sebesar 63,8%, hal tersebut dikarenakan kejadian 

hipertensi berbanding lurus dengan bertambahnya usia. Adapun berdasarkan 

jenis kelamin, penderita didominasi oleh perempuan yaitu 28,8% sedangkan 

laki-laki 22,8%. 

Hipertensi merupakan penyakit yang selalu menempati posisi 10 

tertinggi di tingkat puskesmas, yang mana setiap tahunnya terjadi peningkatan. 

Berdasarkan aspek geografis, hipertensi banyak terjadi di daerah kota dan 



40 

 

 

 

wilayah pantai. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan bahwa 

persentase penderita hipertensi di perkotaan sebesar 26,1% sedangkan pedesaan 

25,5%. Pola hidup masyarakat perkotaan seperti pola makan yang tidak 

seimbang, stress, merokok, kegemukan dan alkohol bisa jadi penyebab 

tingginya kejadian hipertensi. Adapun untuk wilayah pantai diduga banyak 

penderita hipertensi dikarenakan terlalu sering mengonsumsi garam. 

5. Penatalaksanaan Hipertensi 

Penatalaksanaan penyakit hipertensi bertujuan untuk mengendalikan 

angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit hipertensi dengan cara 

seminimal mungkin menurunkan gangguan terhadap kualitas hidup penderita 

(Depkes RI, 2006). Untuk tahap pencegahan hipertensi dapat melalui dengan 

melakukan beberapa cara berikut ini (Puspita, 2016): 

a. Promosi kesehatan (Promkes), dengan cara melalui pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai hipertensi. 

b. Proteksi spesifik, dengan cara mengurangi faktor risiko terjadinya 

hipertensi. 

c. Diagnosis dini, yaitu dengan cara melalui screening serta memeriksakan 

tekanan darah sebelum penyakit menjadi parah. 

d. Pengobatan yang tepat, yaitu dengan pemberian pengobatan komprehensif 

dan kausal awal keluhan. 

e. Rehabilitasi, yakni upaya perbaikan dampak lanjut hipertensi yang tidak 

bisa diobati. 
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Upaya penatalaksanaan hipertensi pada dasarnya dapat dilakukan 

melalui terapi non farmakologi dan terapi farmakologi (Depkes RI, 2006). 

a. Penatalaksanaan Non Farmakologis 

Penatalaksanaan hipertensi non farmakologis disebut juga  

modifikasi pola hidup. Modifikasi pola hidup ini dapat dikatakan upaya 

pengendalian faktor risiko yang berguna untuk menurunkan tekanan darah 

penderita hipertensi, mengurangi risiko kardiovaskular dan meningkatkan 

efek antihipertensi.  

Modifikasi pola hidup yang dimaksud antara lain : 

1) Menurunkan berat badan bila gemuk (IMT > 27) 

Hal ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Mengonsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari dapat menurunkan tekanan darah 

sistolik 4,4 mmHg dan tekanan darah diastolik 2,5 mmHg. Insiden hipertensi 

meningkat 54 sampai 142 % pada penderita-penderita yang gemuk. Penurunan 

berat badan dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang cukup besar biasanya 

disertai dengan penurunan tekanan darah (Sukma et al., 2018). Hubungan erat 

antara obesitas dengan hipertensi telah banyak dilaporkan. Upayakan untuk 

menurunkan berat badan sehingga mencapai IMT normal 18,5-22,9 kg/m2, 

lingkar pinggang<90 cm untuk laki-laki atau <80 cm untuk perempuan. 

2) Latihan fisik secara teratur 

Yaitu selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali/minggu. Olahraga isotonik 

seperti berjalan kaki, jogging, berenang dan bersepeda berperan dalam 

penurunan tekanan darah. Aktivitas fisik yang cukup dan teratur membuat 
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jantung lebih kuat. Hal tersebut berperan pada penurunan Total Peripheral 

Resistance yang bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Melakukan 

aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5-10 mmHg. 

Olahraga secara teratur juga berperan dalam menurunkan jumlah dan dosis obat 

anti hipertensi (Ningrum et al., 2018).Berolahraga seperti senam aerobik atau 

jalan cepat selama 30-45 menit (sejauh 3 kilometer) lima kali per minggu, dapat 

menurunkan TDS 4 mmHg dan TDD 2,5 mmHg. Berbagai cara relaksasi seperti 

meditasi, yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem saraf, sehingga 

menurunkan tekanan darah. 

3) Mengurangi konsumsi garam 

Batas maksimal lima gram atau setara dengan satu sendok teh per hari 

pada saat memasak. Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah 

pada pasien hipertensi. Dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per-

hari, karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah 

sistolik (TDS) 4,4 mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) 2,5 mmHg. 

Asupan natrium hendaknya dibatasi <100 mmol (2g)/hari setara dengan 5 g 

(satu sendok teh kecil) garam dapur, cara ini berhasil menurunkan TDS        3,7 

mmHg dan TDD 2 mmHg. Bagi pasien hipertensi, asupan natrium dibatasi lebih 

rendah lagi, menjadi 1,5 g/hari atau 3,5 – 4 g garam/hari. Walaupun tidak semua 

pasien hipertensi sensitif terhadap natrium, namun pembatasan asupan natrium 

dapat membantu terapi farmakologi menurunkan tekanan darah dan 

menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. 

 



43 

 

 

 

4) Mengurangi minum alkohol 

Penderita hipertensi yang mengurangi konsumsi alkohol akan 

menurunkan tekanan darah sistolik 3,8 mmHg. Satu studi meta-analisis 

menunjukan bahwa kadar alkohol seberapapun, akan meningkatkan tekanan 

darah. Mengurangi alkohol pada penderita hipertensi yang biasa minum 

alkohol, akan menurunkan TDS rerata 3,8 mmHG. Batasi konsumsi alkohol 

untuk laki-laki maksimal 2 unit per hari dan perempuan 1 unit per hari, jangan 

lebih dari 5 hari minum per minggu (1 unit = setengah gelas bir dengan 5% 

alkohol, 100 ml anggur dengan 10% alkohol, 25 ml minuman 40% alkohol). 

5) Berhenti merokok 

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko yang tidak saja dapat 

dimodifikasi melainkan dapat dihilangkan sama sekali(Violita, 2015). Merokok 

sangat besar peranannya dalam meningkatkan tekanan darah, hal tersebut 

disebabkan oleh nikotin yang terdapat didalam rokok yang memicu hormon 

adrenalin yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Tekanan darah akan 

turun secara perlahan dengan berhenti merokok. Selain itu merokok dapat 

menyebabkan obat yang dikonsumsi tidak bekerja secara optimal (Puspita, 

2016). Tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk memberhentikan 

kebiasaan merokok. Beberapa metode yang secara umum dicoba adalah inisiatif 

sendiri, menggunakan permen yang mengandung nikotin, kelompok program, 

dan konsultasi/konseling ke klinik berhenti merokok (Depkes RI, 2013). 

Beberapa ahli mengatakan bahwa penatalaksanaan non farmakologi 

sama pentingnya dengan penatalaksanaan farmakologi. Khususnya pada 
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penderita hipertensi derajat I, modifikasi pola hidup terkadang dapat 

mengendalikan tekanan darah dengan baik sehingga tidak lagi diperlukan 

pengobatan atau pemberian obat dapat ditunda. Modifikasi pola hidup 

merupakan pelengkap dari pengobatan hipertensi untuk mendapat hasil yang 

lebih baik. Tanpa kombinasi modifikasi pola hidup utamanya pola makan akan 

sulit untuk mengontrol tekanan darah yang normal. 

b. Penatalaksanaan Farmakologis 

Penatalaksanaan farmakologis pada hipertensi ialah dengan obat. Berikut 

ini adalah prinsip pemberian obat antihipertensi: 

1) Pengobatan hipertensi sekunder diutamakan untuk menghilangkan 

penyebab atau kausal hipertensi. 

2) Pengobatan hipertensi primer ditujukan untuk menurunkan tekanan darah 

dengan harapan dapat memperpanjang umur serta mengurangi risiko 

timbulnya komplikasi. 

3) Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat 

antihipertensi. 

4) Pengobatan untuk penderita hipertensi primer ialah pengobatan jangka 

panjang bahkan kemungkinan seumur hidup. 

Pengobatan pada sebagian besar penderita hipertensi dimulai dengan dosis 

kecil yang kemudian ditingkatkan secara perlahan sesuai umur, kebutuhan dan hasil 

pengobatan. Obat hipertensi yang sebaiknya dipilih adalah obat yang dapat 

memberikan efek penurunan tekanan darah dalam 24 jam dengan dosis sekali 

sehari. Pengobatan dengan dosis tunggal lebih baik dikarenakan kepatuhan lebih 
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baik, harga obat terjangkau, kontrol tekanan darah perlahan dan persisten serta 

dapat melindungi penderita dari risiko serangan jantung, stroke, dan kematian 

mendadak akibat peningkatan tekanan darah saat bangun tidur. 

Dalam pengobatan hipertensi, jika tekanan darah menurun dan dosis 

antihipertensi stabil dalam jangka waktu 6-12 bulan maka dosis dapat diturunkan 

tetapi tidak dapat dihentikan. Terapi obat ini disesuaikan dengan tingkat hipertensi 

serta ada tidaknya komplikasi penyakit atau keadaan khusus pada penderita. Bila 

terapi tunggal tidak berhasil maka perlu diberikan terapi kombinasi (Aulia, 2018). 

Sebagaimana dalam Hadits Muslim, Rasulullah SAW bersabda: 

 

 ِلُكِل  دَاٍء دََواٌء، فَإِذَا أُِصْيَب دََواُء الدَّاِء بََرأَ بِإِذِْن للاِ 

Artinya: 

“Semua penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan 

penyakitnya, maka (penyakit) akan sembuh dengan izin Allah SWT”. 
 
Obat antihipertensi yang paling sering digunakan sebagai tahap pertama 

sebagai berikut (Depkes RI, 2006) : 

1) Diuretik 

Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan 

tubuh (lewat kencing) sehingga volume cairan ekstraseluler dan plasma di tubuh 

berkurang sehingga terjadi penurunan curah jantung. Contoh obat-obatan yang 

termasuk golongan diuretik adalah hidroklorotiazid, klortalidon, 

bendroflumethiazide, indamapid, xipamid, furosemid (diuretik kuat), amilorid 

dan spironolakton. 
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2) Penghambat simpatis  

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas saraf 

simpatis secara sentral (saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas). Contoh 

obat yang termasuk dalam golongan penghambat simpatetik adalah metildopa, 

klonidin, dan reserpin. 

3) Beta Bloker 

Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan daya 

pompa/curah jantung dan penekanan sekresi renin. Contoh obat-obatan yang 

termasuk dalam golongan beta bloker adalah : metoprolol, propranolol, 

acebutolol, atenolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, dan timolol. 

4) Vasodilator 

Mekanisme jenis obat ini adalah bekerja langsung pada pembuluh darah 

dengan cara relaksasi otot polos (otot pembuluh darah) yang akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi pembuluh darah. Contoh obat 

dalam golongan ini adalah doxazosin, prazosin, hidralazin, minoksidil, 

diazoksid, dan sodium nitroprusid. 

5) Penghambat enzim konversi Angiotensin (ACE) 

Mekanisme kerja obat golongan ini adalah menghambat pembentukan 

Angiotensin II yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh 

obat yang termasuk golongan ini adalah kaptopril, lisinopril, fosinopril, 

ramipril, silazapril, benazepril, kuinapril, dan delapril. 
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6) Angiotensin kalsium 

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat kontraksi jantung 

(kontraktilitas) sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh golongan 

obat ini adalah nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin, felodipin, isradipin, 

dan nikardipin. 

7) Penghambat reseptor angiontension II 

Mekanisme kerja obat jenis ini yakni dengan cara menghalangi 

penempelan zat angiotensin II pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya 

daya pompa jantung. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah 

valsartan dan irbesartan. 

Selanjutnya untuk tatalaksana penderita hipertensi, The Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure 7  menganjurkan memulai pengobatan awal sesuai dengan derajat atau 

klasifikasi hipertensi yang dapat dilihat pada tabel 2.3 

Tabel 2.3 
Tatalaksana Hipertensi menurut The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 
 

Klasifikasi 
Tekanan 

Darah 

Tekanan 
Sistolik 
(mmHg) 

Tekanan 
Diastolik 
(mmHg) 

Terapi Obat Awal 

Terapi Indikasi 
yang Memaksa 

Dengan 
Indikasi yang 

Memaksa 

Normal  < 120 < 80 - - 

Prehipertensi 120-139 80-90 Tidak ada 
indikasi obat 

Obat-obatan 
untuk indikasi 
yang memaksa 
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Hipertensi 
Tingkat 1 

140-159 90-99 Diuretika jenis 
Thiazide, untuk 
sebagian besar 

kasus dapat 
dipertimbangkan 

ACEI, ARB, 
BB, CCB, atau 

kombinasi 

Obat-obatan 
untuk indikasi 
yang memaksa 

Hipertensi 
Tingkat 2 

≥ 160 ≥ 100 Kombinasi 2 
obat untuk 

sebagian besar 
kasus umumnya 
diuretika jenis 
Thiazide dan 

ACEI atau ARB 
atau BB atau 

CCB 

Obat 
antihipertensi 
lain (ACEI, 
ARB, BB, 

CCB) sesuai 
kebutuhan 

  Sumber : Health, 2003 ;(Sudoyo et al., 2006) 

Tuntutan untuk berobat terus-menerus terhadap penderita hipertensi 

menyebabkan tidak sedikit diantaranya putus berobat karena putus asa. 

Padahal dalam agama Islam Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya 

untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Karena setiap ketentuan dan 

musibah yang diberikan kepada manusia adalah rahmat dari Allah SWT untuk 

dijadikan pelajaran agar hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana 

dalam firman Allah dalam QS. Yusuf/12: 87 sebagai berikut : 

 

ِفُرون  ِ إَِلَّ ٱْلقَْوُم ٱْلَكَٰ ْوحِ ٱَّللَّ ِ ۖ إِنَّهُۥ ََل يَ۟اْيـَُٔس ِمن رَّ ْوحِ ٱَّللَّ  َوََل تَ۟اْيـَُٔسو۟ا ِمن رَّ

Terjemahnya : 

”...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 
 
Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab (Al-Misbah) ayat diatas 

menjelaskan bahwa tanyakan kepada orang-orang tentang mereka secara 
lemah lembut tanpa harus dirasakan orang. Jangan berputus asa terhadap sifat 
kasih sayang Allah yang pasti akan mengembalikan mereka kepada kita. 
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Sebab, sesungguhnya yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah 
hanyalah orang-orang yang ingkar dan kafir. 

 

6. Pencegahan Hipertensi  

Upaya pencegahan hipertensi terbagi dalam 4 tingkatan kelompok yaitu: 

1. Pencegahan primordial  

Pencegahan ini merupakan usaha pencegahan predisposisi 

terhadap hipertensi, dimana belum terlihat adanya faktor yang menjadi 

risiko hipertensi.  

2. Pencegahan primer 

Pencegahan primer merupakan upaya pencegahan sebelum 

seorang penderita terkena hipertensi, maka dapat dilakukan pencegahan 

hipertensi melalui pendekatan, seperti penyuluhan mengenai faktor-

faktor risiko hipertensi serta kiat agar terhindar dari hipertensi dengan 

menghindari merokok, konsumsi alkohol, obesitas, stress. 

3. Pencegahan sekunder  

Pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan hipertensi 

yang ditujukan kepada penderita hipertensi yang sudah terserang agar 

tidak menjadi lebih berat. Tujuan pencegahan sekunder ini ditekankan 

kepada pengobatan penderita hipertensi mencegah penyakit hipertensi 

kronis. 

4. Pencegahan tersier  

Pencegahan tersier merupakan pencegahan terjadinya 

komplikasi yang berat dan menimbulkan kematian, contoh melakukan 

rehabilitasi. Pencegahan tersier ini tidak ada hanya mengobati juga 
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mencakup upaya timbulnya komplikasi kardiovaskuler seperti infark 

jantung, stroke dan lain-lain, terapi diupayakan dalam merestorasi 

jaringan yang sudah mengalami kelainan atau sel yang sudah rusak 

akibat hipertensi, agar penderita kembali hidup dengan kualitas normal. 

C. Kerangka Teori  

 

Bagan 2.1 : Kerangka Teori Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Green, Lawrence and Marshall W. Kreuter, 1991 dalam Maulana 

2009 dengan modifikasi 
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4. Kepercayaan 
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D. Kerangka Konsep 

 

   Bagan 2.2 Kerangka Konsep  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan Etnografi serta didukung oleh pendekatan fenomenologi, yang 

bertujuan untuk menggali serta mengkaji informasi secara terstruktur dan 

mendalam tentang kebiasaan atau adat istiadat yang berhubungan dengan perilaku 

kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui indepth interview (wawancara mendalam) digunakan untuk 

mengetahui gambaran sosio antropologi kesehatan masyarakat adat suku Ammatoa 

Kajang mengenai penyakit hipertensi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya persepsi 

masyarakat, faktor penyebab, upaya pencegahan, pengobatan tradisional serta ritual 

khusus dalam upaya pemeliharaan diri yang berkaitan dengan penyakit hipertensi 

pada masyarakat adat suku Ammatoa Kajang secara holistik dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Adat Suku Ammatoa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba. 

B. Informan Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria 



53 

 

 

 

khusus atau subjek penelitian yang dianggap ahli di bidangnya atau paling 

mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya (Rahmadi, 2011).  

Tabel 3.1 
Kriteria Informan Penelitian 

 
Informan  Kriteria  Keterangan   

Penderita Hipertensi yang 

berdomisili di Kawasan 

Adat Ammatoa 

a. Penderita hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas 

Tanah Toa Kajang 

Kabupaten Bulukumba 

b. Masyarakat kawasan adat 

suku Ammatoa Kajang 

c. Menderita Hipertensi 

minimal 1 tahun  

d. Penderita yang menyatakan 

bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian 

dibuktikan dengan 

menandatangani surat 

pernyataan persetujuan 

penelitian. 

Informan Utama 

Ketua Adat  

 

a. Ammatoa / Ketua adat 

Suku Ammatoa Kajang 

b. Informan bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian dibuktikan 

dengan menandatangani 

surat pernyataan 

persetujuan penelitian 

 

Informan Kunci 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 
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Informan Kriteria 

Petugas Puskesmas a. Petugas Kesehatan 

Puskesmas Tanah Toa 

Kajang 

b. Informan yang bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian dibuktikan 

dengan menandatangani 

surat pernyataan 

persetujuan penelitian 

Dukun (Sanro) a. Dukun (Sanro) yang 

berdomisili di kawasan 

adat suku Ammatoa Kajang 

b. Informan yang bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian dibuktikan 

dengan menandatangani 

surat pernyataan 

persetujuan penelitian 

Masyarakat Kawasan Adat 

Ammatoa 

a. Keluarga dekat dari 

informan utama 

b. Informan yang bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian dibuktikan 

dengan menandatangani 

surat pernyataan 

persetujuan penelitian 

Informan 

Pendukung 

  

 Peneliti membatasi jumlah informan dengan tujuan agar data yang diperoleh 

lebih fokus dan tidak melebar. Informan yang terpilih diharapkan dapat 
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memberikan informasi tentang sosio antropologi kesehatan masyarakat kawasan 

adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam 

penelitian yang akan diajukan. Dengan cara observasi dapat ditemukan data-

data tentang bagaimana tingkah laku ataupun aktivitas keseharian masyarakat 

yang berguna dalam mengkroscek kebenaran data nantinya. 

2. Wawancara  

wawancara yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam meliputi pengalaman, pendapat atau kepercayaan, 

pengetahuan mengenai norma, nilai, sikap dan tanggapan. Teknik wawancara 

mendalam (indepth interview) dimana peneliti pertama yaitu menentukan waktu 

yang tepat untuk melaksanakan penelitian dilanjutkan dengan perkenalan 

mendalam kepada informan kemudian mengajukan pertanyaan dari inti-inti 

permasalahan kepada informan yang dipandang memiliki pengetahuan yang 

banyak berkenaan dengan masalah studi, serta mampu memberikan informasi 

tersebut dengan baik. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada instrumen 

berupa pedoman wawancara (interview guide) yang telah dibuat sebelumnya, 
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yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan 

wawancara ini peneliti melaksanakannya pada saat melakukan observasi ke 

lapangan, dimana mencoba berinteraksi dengan masyarakat adat Suku 

Ammatoa Kajang. 

D. Sumber Data Penelitian 

   Sumber data penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan 

pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang 

diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara 

menggali sumber asli secara langsung. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya 

(Rahmadi, 2011). Dalam hal ini peneliti mengambil data awal dari Puskesmas 

Tanah Toa Kajang serta pelengkap atau referensi seperti, jurnal, website, skripsi, 

karya tulis ilmiah dan literatur lainnya yang datanya relevan dengan pembahasan 

pada penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Panduan atau pedoman wawancara mendalam yang berisi tulisan singkat 

terkait daftar informasi yang akan atau perlu ditanyakan kepada informan 

penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan alat utama untuk menggali 

gambaran sosio antropologi kesehatan masyarakat adat suku Ammatoa Kajang 
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mengenai penyakit hipertensi. Adapun pertanyaan wawancara seputar persepsi 

masyarakat terkait penyakit hipertensi, penyebab hipertensi, upaya pencegahan 

penyakit hipertensi, upaya pengobatan tradisional penyakit hipertensi, serta ritual 

khusus dalam pemeliharaan diri yang berkaitan dengan penyakit hipertensi pada 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan cara 

mengumpulkan, mengorganisasikan, memilih-milih serta mengklasifikasikan 

untuk mendapatkan data menjadi sebuah informasi. Setelah peneliti mengumpulkan 

data, maka tahap selanjutnya yakni pengolahan data yang dilakukan dengan cara: 

1. Reduksi data 

Tahap ini dilakukan dengan merangkum data, memilih hal-hal pokok 

sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data pada hal-hal yang 

penting, mencari tema serta polanya.  Mereduksi data untuk menyederhanakan 

hasil dari proses wawancara guna mendapatkan data yang lebih fokus. 

2. Penyajian data 

Tahap ini dilakukan dengan cara menyajikan data bentuk teks naratif 

dalam bentuk uraian dan deskriptif. Penelitian ini akan menyajikan uraian 

tentang gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan 

di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah 

verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian ini 

dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan dengan 

bukti kuat dan kredibel. 

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan digunakan Nvivo 

dalam pengolahan data hasil penelitian. Nvivo adalah aplikasi (Software) yang 

digunakan untuk melakukan pengolahan data secara analisa terhadap data 

kualitatif yang memudahkan peneliti dalam menganalisa data hasil wawancara 

dan hasil pengamatan langsung. 
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G. Bagan Alur Penelitian 

Bagan 3.1  

Alur Penelitian 
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Rumusan Masalah 

Tujuan 

Pengumpulan Data  

Data Primer 

- Observasi Langsung 
- Wawancara  

Data Sekunder 

- Data 10 Penyakit Tertinggi 
di Puskesmas Tanah Toa 

- Data Hipertensi Kawasan 
Adat Ammatoa 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pengujian Keabsahan Data 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Identifikasi Masalah 

Penetapan Lokasi 

Studi Pendahuluan 

 

Persiapan 
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas; uji kredibilitas 

data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji depenabilitas 

(reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Adapun jenis uji yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber, diskusi dengan teman sejawat dan 

membercheck. 

Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan informasi dari 

berbagai macam sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah 

dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bisa dalam 

sebuah kelompok. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat 

peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Suku Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu suku di Indonesia 

yang masih memegang erat kebudayaan nenek moyangnya. Letaknya berada di 

Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan sekitar 200 km sebelah timur kota Makassar. Daerah tersebut 

dinamakan “Tanah Toa” yang berarti tanah tertua, dikarenakan kepercayaan 

masyarakatnya meyakini bahwa daerah Tanah Toa merupakan daerah yang 

tertua dan pertama kali diciptakan oleh Tuhan dimuka bumi ini serta dianggap 

sebagai tanah warisan leluhur. 

 

Gambar 4.1  
Peta Desa Tanah Toa 

 

Secara geografis Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang dalam “tau 

Kajang lalang” (masyarakat Kawasan adat yang kehidupannya masih 

tradisional dan sepenuhnya berpegang teguh terhadap adat Ammatoa) dan 
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Kajang luar (masyarakat Kajang yang berada di luar Kawasan adat Ammatoa 

yang kehidupannya relatif modern mengikuti perkembangan zaman).  

Kecamatan Kajang memiliki luas wilayah sebesar 129,06 km2 yang 

terdiri dari 19 desa/kelurahan. Desa Tanah Toa mempunyai luas tanah secara 

keseluruhan sebesar 729 ha. 

Tabel 4.1 
Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 
 

No Nama Penggunaan Luas (Ha/m2) 

1 Permukiman 169 

2 Perkebunan  125 

3 Persawahan  52 

4 Ladang 18 

4 Pemakaman desa/umum 5 

5 Pekarangan  20 

6 Prasarana umum lainnya 9 

7 Hutan 331 

Total Luas 729 

       Sumber : Profil Desa Tanah Toa Tahun 2020 

Desa Tanah Toa terdiri dari 9 dusun yakni Dusun Jannayya, Balagana, 

Bantalang, Pangi, Benteng, Sobbu, Balambina, Lurayya dan Tombolo. Desa 

Tanah Toa berbatasan dengan empat desa, yaitu: 

 Sebelah Utara  : Desa Bonto Baji 

 Sebelah Selatan : Desa Batunilamung 

 Sebelah Timur : Desa Malleleng 

 Sebelah Barat  : Desa Pattiroang 
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B. Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu 3 

(tiga) orang penderita hipertensi sebagai informan utama, 3 (tiga) orang yang 

terdiri dari kepala puskesmas Tanah Toa, Ketua Adat (Ammatoa) dan Sanro 

(Dukun) sebagai informan kunci dan 3 (tiga) orang keluarga dari penderita 

hipertensi sebagai informan pendukung. Seluruh informan dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dan berdasarkan pada kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Tabel 4.2 
Karakteristik Informan Penelitian 

 
Inisial JK/Umur Pekerjaan Ket 

SA Perempuan/57 Tahun IRT Informan Utama 

HN Perempuan/34 Tahun IRT Informan Utama 

JK Laki-Laki/68 Tahun Petani Informan Utama 

Amma Laki-laki/80 Tahun Kepala Suku 

(Ammatoa) 

Informan Kunci 

HR Perempuan/48 Tahun Kepala 

Puskesmas 

Tanah Toa 

Informan Kunci 

LT Laki-Laki/71 Tahun Sanro 

(Dukun) 

Informan Kunci 

YL Perempuan/28 Tahun Petani Informan Pendukung 

(Anak Kandung SA) 

RJ Perempuan/23 Tahun Petani Informan Pendukung 

(Anak Kandung HN) 

LK Perempuan/32 Tahun Petani Informan Pendukung 

(Anak Kandung JK) 

      Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan tabel diatas, informan yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Usia informan berkisaran 

antara 23-80 tahun, dimana usia informan paling muda yakni 23 tahun dan usia 

informan tertua yakni 80 tahun. Pekerjaan informan yakni IRT sebanyak 2 

orang, petani sebanyak 4 orang, Kepala Suku Adat Ammatoa sebanyak 1 orang, 

kepala puskesmas sebanyak 1 orang, dan Sanro (dukun) sebanyak 1 orang. 

C. Hasil Wawancara 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kajian Sosio Antropologi 

Kesehatan Mengenai Penyakit Hipertensi pada Masyarakat Kawasan Adat Suku 

Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

1. Persepsi Terkait Hipertensi 

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Word Cloud Persepsi Terkait Penyakit Hipertensi 

 Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

aplikasi NVivo 12 Pro, didapatkan kata “Tinggi” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

terkait penyakit hipertensi karena pada umumnya informan mengatakan 
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bahwa hipertensi adalah tinggi tekananna rarayya (tekanan darah 

tinggi). Tambahan kata berikutnya yang didapatkan dari fitur word 

cloud yakni didapatkan kata “ulungku” (kepala saya) yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait penyakit 

hipertensi karena pada umumnya informan mengatakan bahwa 

hipertensi adalah pa’risi ulungku bagian orokku (sakit kepala bagian 

belakang) 

b. Hasil Indepth Interview 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa 

masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang memiliki persepsi 

yang tersendiri terkait hipertensi. Beberapa informan mengatakan 

bahwa hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah meningkat atau 

tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor yakni 

memakan makanan yang mengandung banyak garam, banyak beban 

pikiran, serta hipertensi kadang bersamaan dengan penyakit nipitabai 

(santet). 

Berikut kutipan wawancara dengan informan terkait Persepsi 

terkait Hipertensi. 

“Hipertensiyya injo a tinggi i tekananna rarayya,na paka pa’risi 

i ulungku bagian oro’ku, nalippuia, biasa todo arurungi garring 

nipitabaiki battu ritaua” 
Artinya: 
Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, yang membuat saya sakit 
kepala bagian belakang, terasa pusing dan biasanya bersamaan 
dengan sakit nipitabaiki (santet) dari orang lain. 

         (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
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Sejalan dengan pendapat dari ketua adat suku Ammatoa Kajang 

yang mengatakan bahwa: 

“panguppaku nakke injo Hipertensi punna naiki atau tinggi i 
tekananna rarayya. Nipisa’ringi i a pa’risi i ulua, kancang i a’ 

barutu barambang a, biasana pole sanging a’jallo-jallo tunai a 
rarana” 
Artinya: 
Menurut saya hipertensi adalah ketika tekanan darah meningkat 
atau tekanan darah tinggi. merasakan sakit kepala, detak jantung 
terasa lebih cepat, biasanya juga orang yang hipertensi suka 
marah-marah/emosi tidak terkontrol. 

                 (Amma, LK 80 Tahun, Informan kunci) 
 

 Selain itu, informan lainnya mengatakan bahwa hipertensi adalah 

hasil tekanan darah tinggi setelah diperiksa oleh dokter. Berikut kutipan 

wawancaranya:  

“panguppaku nakke, naiki atau tinggi i tekananna rarayya punna 
maingki naparessa dottoroa ….” 
Artinya: 
Pendapat saya, tekanan darah meningkat atau tekanan darah tinggi 
setelah diperiksa oleh dokter. 
                    (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 
 

2. Faktor Penyebab Hipertensi 

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

 Word Cloud Persepsi Terkait Penyebab Penyakit Hipertensi 
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 Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

aplikasi NVivo 12 Pro, didapatkan kata “Pa’ja-Pa’jayya” (makanan 

yang mengandung tinggi garam) adalah kata yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai 

persepsi terkait penyebab penyakit hipertensi karena pada umumnya 

informan mengatakan bahwa “nakke naiki tekananna raraku punna 

loheku kanre nu pa’ja-pa’jayya, lohe ku pikkiri” (tinggi tekanan 

darahku kalau banyak mengonsumsi makanan yang asing dan banyak 

beban pikiran). 

b. Hasil Indepth Interview 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai faktor 

penyebab hipertensi yakni penyakit hipertensi disebabkan oleh terlalu 

sering mengonsumsi makanan yang asing, bersantan, makan durian, 

banyak beban pikiran dan kadang disebabkan oleh nipitabai (disantet). 

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan: 

“nakke naiki tekananna raraku punna lohe ku pikkirri, a nganrea 
nu pa’ja-pa’jayya, nu santan santanga, nganre durian na 

angganre doang.……” 
Artinya: 
Saya tinggi tekanan darahku ketika banyak pikiran, banyak 
memakan makanan yang asing, bersantan, makan durian dan 
makan udang” 
                   (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 
Sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua adat suku Ammatoa 

Kajang mengatakan bahwa: 

“naik i takanan rarayya punna lohe ni pikkiri, sanging anganre ki 
nu lohei ce’lana na pissing na. biasa todo’ a’rurung i punna rie 

ampitabaiki naki garring” 
Artinya: 
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Tekanan darah tinggi disebabkan karena, terlalu banyak pikiran, 
terlalu sering mengonsumsi garam dan ajinomoto. Biasanya 
hipertensi bersamaan dengan sakit nipitabai (santet). 

                   (Amma, LK 80 Tahun, Informan kunci) 

Selain itu, informan lainnya mengatakan bahwa faktor penyebab 

hipertensi adalah stress (banyak beban pikiran), sering marah-marah, 

memakan makanan yang asing dan bersantan. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“nakke nu ku isse a naiki tekanannna rarayya biasa punna 
kancangi bateta angnganre nu pa’ja-pa’jayya, stresski lohekalea 

ni pikkiri, larro-larroi maki naung” 
Artinya: 
Yang saya ketahui tekanan darah tinggi biasanya diakibatkan 
apabila kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang asing, 
stress atau banyak pikiran, dan sering marah-marah.       
                     (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 
“tekanan rarayya naiki punna ta’lalo lohe nikanre nu pa’ja-
pa’jayya nu lohea pole santanna. Appada punna maing a 

angganre kampalo na juku pallu ma’ra. Nyamang iyya, mingka 

sanging naik i tekananna raraku punna maing i kukanre” 
Artinya: 
Tekanan darah tinggi diakibatkan apabila terlalu banyak 
mengonsumsi makanan yang mengandung garam dan santan. 
Seperti, ketika saya setelah makan Kampalo (makanan khas) dan 
ikan pindang. rasanya memang enak, tapi selalu tinggi tekanan 
darahku setelah memakannya. 
                   (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
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3. Upaya Pencegahan Hipertensi 

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

 Word Cloud Persepsi Terkait Upaya Pencegahan Penyakit 

Hipertensi 

 Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada aplikasi 

NVivo 12 Pro, didapatkan kata “a’ling” (mengurangi) adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

mengenai persepsi terkait upaya pencegahan penyakit hipertensi karena 

pada umumnya informan mengatakan bahwa “a’ling ma anganre nu 

pa’ja-pajayya, nu santa-santanga na anganre doang (saya kurangi mi 

mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi garam, yang 

mengandung banyak santan, dan udang). 

b. Hasil Indepth Interview 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat 

upaya pencegahan hipertensi seperti berkunjung ke sanro (dukun) dan 

ke dokter, tidak memakan durian, udang dan mengurangi mengonsumsi 

makanan yang mengandung banyak garam dan santan. 
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Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“lampa a ri sanroa, a’ling a mulai tala nganre ma durian, doang, 

nu pa’ja-pa’jayya todo nak” 
Artinya: 
Berkunjung ke dukun, serta mengurangi memakan durian, udang 
dan makanan yang mengandung banyak garam. 
                (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 
“a’ling ma na tala kancang ma anganre nu pa’ja-pajayya, tala 
lohe todo’mi kujama, riballak mami a” 
Artinya: 
Mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung banyak 
garam, mengurangi pekerjaan dan tinggal di rumah. 
                  (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
 
Sejalan dengan kutipan dari ketua adat suku Ammatoa Kajang 

yang mengatakan bahwa: 

   “ni kurangngi i angenre nu pa’ja-pajayya, jaki lohe nipikkiri…” 
   Artinya: 

Mengurangi mengonsumsi yang asin-asin dan jangan terlalu banyak 
fikir (beban pikiran). 

                    (Amma, LK 80 Tahun, Informan kunci) 
 
Selain itu, informan lainnya mengatakan bahwa upaya pencegahan 

hipertensi dapat dilakukan dengan mengurangi mengonsumsi makanan 

yang bersantan serta mengatur jam tidur dengan baik. 

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan: 

“nakke a’ling ma angnganre nu santan-santan, sanging antinro 
alloa na haji pakkasiakku na he’berea tinro punna bangngi i” 
Artinya: 
Saya mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung 
banyak santan, tidur siang untuk memperbaiki perasaan dan cepat 
tidur saat malam. 
                        (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
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 Adapun hasil wawancara dengan informan terkait upaya 

pencegahan hipertensi dengan ritual khusus yaitu penderita meminum 

air yang diberikan oleh sanro (dukun). 

 Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“anginung a ere nu maing a na assallang sanroku” 
 Artinya: 

Minum air yang dikasih oleh Sanro (dukun). 
               (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 
“punna lampa a sanro nisare a ere nu maing memang a ni 
assallang, injo to’mi sanging ku inung” 
Artinya: 
Kalau ke sanro (dukun) saya dikasih air yang sudah di buat 
khusus, itumi yang sering saya minum. 
                       (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 
 Pemaparan dari informan utama diperjelas oleh Ammatoa, 

bahwa masyarakat kawasan adat dalam upaya pencegahan 

penyakit hipertensi dengan melakukan jalan pagi di bebatuan, 

serta mengonsumsi makanan yang pahit-pahit seperti daun 

paria.  

Berikut penuturan Ammatoa: 

“Biasa na ku assala ji taunna punna rie tumae attarile, atau 
angnginungki tua na sene-sene pahit appada raun paria, 
a’ling i tau a nganre nu pa’ja-pajayya rolo, poriti ki todo’ 

a’dakka ri batu-batua punna ele i appada annorang 
kunniyya…” 
Artinya: 
Biasanya ku assalaji’ (diobati khusus) orangnya, atau ku suruh 
minum tua’ (obat tradisional) dan mengonsumsi makanan 
yang pahit-pahit seperti daun paria, mengurangi mengonsumsi 
makanan yang mengandung banyak garam, sering melakukan 
jalan pagi di bebatuan seperti jalanan yang ada disini. 
              (Amma, LK 80 Tahun, Informan Kunci) 
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4. Upaya Pengobatan Tradisional Hipertensi 

a) Hasil analisis Nvivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

 Word Cloud Persepsi Terkait Pengobatan Tradisional Penyakit 

Hipertensi  

 Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada aplikasi 

NVivo 12 Pro, didapatkan kata “Raung” (daun) adalah kata yang paling 

sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai 

persepsi terkait pengobatan tradisional penyakit hipertensi karena pada 

umumnya informan mengatakan bahwa “sanging angnginung ile battu 

ri raung-raung kajua, appada raung paria, raung cambarinono na 

raung-raung kaju nu pai’-pai’ a) (sering meminum obat yang dibuat 

dari daun-daunan kayu, seperti daun paria, daun cambarinono, dan 

daun-daunan kayu yang pahit). 

b) Hasil Indepth Interview 

1) Pengobatan tradisional yang dilakukan selama menderita hipertensi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa 

terdapat pengobatan tradisional yang dilakukan selama menderita 
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hipertensi yaitu pengobatan dengan menggunakan sahatu (sauna 

tradisional), meminum air yang diberikan oleh sanro (dukun), 

minum obat herbal tradisional seperti pucuk daun pepaya, dan obat 

herbal lainnya yang berasal dari daun-daunan. 

Berikut hasil wawancaranya: 

 “biasa ku sahatu kalengku, na angnginung todo a ile 
nukuhaju battu ri raung-raung kajua appada pucuk raung 
kaliki a” 

 Artinya: 
Biasanya ku sahatu (sauna tradisional) dan meminum obat 
yang saya buat dari daun-daunan seperti pucuk daun pepaya. 

                (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 

“injo ji ku inung ere nu didahuang a ri sanroku, na biasa a 
angnginung todo ile battu ri raung-raung kajua” 

 Artinya: 
Saya minum air yang dari dukun, dan biasa juga minum obat 
yang terbuat dari daun-daunan. 

                         (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 

  Informan lainnya menuturkan bahwa pengobatan tradisional 

yang dilakukan selama menderita hipertensi yaitu dengan sahatu 

(sauna), sering makan sayur daun paria dan sesekali minum tua 

secukupnya. 

 Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“ku suro sahatu i kalengku ri anakku, sanging angnganre 

todoa utang battu ri raun paria na ta’rikala angnginung todoa 
tua’ ta’sikali-kali” 
Artinya: 
Ku suruh sahatu (sauna tradisional) diriku sama anakku, sering 
makan sayur daun paria dan sesekali meminum tua’ sesekali. 
       (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
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2) Pemberian obat tradisional dan obat yang diberikan atau didapatkan 

dari dokter/petugas kesehatan 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa 

penderita hipertensi lebih sering minum obat tradisional seperti obat 

herbal dan air yang diberikan oleh sanro (dukun) dibanding 

meminum obat yang diberikan oleh dokter/petugas kesehatan. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 
“…nakke, sisikali ja lampa a dottoro, ile battu ri raung-raung 
a ji ku inung. Punna ballo mi ku sa’ring tala lampa ja ri 

dottoroa” 
 Artinya: 

Sesekali saya pergi ke dokter, obat herbal kuminum yang 
berasal dari daun-daunan, ketika baik kurasa tidak ke dokter 
ma. 

                (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 

“ile nu nasareang a dottoroa biasaji ku inung. Mingka nu 
sanging ku inung a ere nu battu a ri sanroku” 
Artinya: 
Obat yang dari dokter biasa juga ku minum, tapi lebih sering 
ku minum air yang dari dukun. 
                       (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 

Informan lainnya menuturkan bahwa dia lebih sering 

mengonsumsi makanan pahit-pahit seperti daun paria dan sesekali 

meminum tua secukupnya. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“ta’rikala ja angnginung ile nu na sareang a dottora, sanging 
ile raung-raung kaju pai’ ji ku inung nakke pada raun 
cambarinono na ta’sikali angnginung todo a tua” 
Artinya: 
Sesekali saya meminum obat yang diberikan oleh dokter, saya 
lebih sering minum obat dari makanan pahit seperti daun paria 
dan sesekali minum tua. 
       (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
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3) Pengobatan ke sanro (dukun) atau ke puskesmas 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa 

penderita hipertensi lebih sering berkunjung ke sanro (dukun) 

dibanding berkunjung ke Puskesmas Tanah Toa. Berikut 

penuturannya: 

 “Sanging lampa kale ja assanro” 
 Artinya:  
 Lebih sering berkunjung ke sanro (dukun) 
                (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 

“Biasa lampa ja ri puskesmas a punna tala mampang mi ku 
sa’ring ile nu battu a ri sanroku” 
Artinya:  
Saya biasanya berkunjung ke puskesmas kalau obat yang 
diberikan oleh sanro (dukun) kurang berkhasiat. 
                       (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 

 Salah satu keluarga penderita hipertensi juga mengatakan 

bahwa mereka berkunjung ke puskesmas ketika merasa sakitnya 

sudah parah atau ketika sanro (dukun) tidak ada di rumahnya. 

 Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“lampa ri puskesmas a kancang kalea pi garring na, atau anre 
pi sanrona” 
Artinya:  
Berkunjung ke puskesmas hanya ketika penyakitnya parah, 
atau ketika dukun tidak ada dirumahnya. 
         (YK, PR 28 Tahun, Informan Pendukung) 
 

 Hal ini diperjelas oleh kepala puskesmas Tanah Toa bahwa 

masyarakat kawasan adat suku Ammatoa ketika sakit lebih sering 

berkunjung ke sanro (dukun) atau meminum obat herbal tradisional 

dibanding berkunjung ke puskesmas. Namun, ketika kondisi pasien 

sudah parah mereka baru membawanya ke Puskesmas. 
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 Berikut ulasan hasil wawancara dengan kepala puskesmas 

Tanah Toa: 

“kalau disinikan daerah yang masih sangat tinggi 

kepercayaanya dengan kebudayaan leluhur. khususnya 
daerah kawasan adat Ammatoa, sesekali ji memang 
berkunjung ke puskesmas. Mereka lebih sering ke sanro atau 
minum obat tradisional ji saja. Kecuali kalau parah mi 
sakitnya baru di bawa ke puskesmas” 

               (HR, PR 48 Tahun, Informan Kunci) 
 
 Penjelasan yang sama dituturkan oleh kepala adat suku 

Ammatoa bahwa penderita hipertensi lebih sering berkunjung ke 

sanro (dukun) dibanding berkunjung ke puskesmas ketika sakitnya 

tidak terlalu parah. Berikut penuturannya: 

“Tau lalang kawasan a kunni, punna garring-garring biasa ji 
lampa kale ji ri sanroa. Ta’rikalaji na lampa ri puskesmas a” 
Artinya: 
Orang dalam kawasan adat Ammatoa, kalau sakitnya tidak 
parah lebih sering ke dukun. Mereka berkunjung ke puskesmas 
hanya sesekali. 
              (Amma, LK 80 Tahun, Informan Kunci) 
 

4) Dukungan petugas kesehatan 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sikap petugas 

Kesehatan saat penderita hipertensi menjalani pengobatan di 

Puskesmas Tanah Toa yakni bagus dikarenakan petugas kesehatan 

puskesmas Tanah Toa sangat ramah dan selalu menanyakan keluhan 

yang dirasakan oleh penderita hipertensi, dan sesekali berkunjung 

ke rumah penderita hipertensi untuk memeriksa tekanan darah. 

 Berikut penuturannya: 

“Ballo kalea ji, biasa rie mae ri ballak ku sisikali na pariksa 
tensiku” 
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 Artinya: 
Bagus sekali ji, sesekali biasanya datang kerumah na periksa 
tensiku 

         (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
 

“Balloji nu sombere, mingka nakke ji memang tala sanging 

lampa ri puskesmas” 
Artinya: 
Bagus, tapi saya memang yang jarang ke puskesmas 

               (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 

 Berdasarkan penuturan kepala puskesmas, petugas puskesmas 

tanah toa memiliki kegiatan poswindu dimana petugas kesehatan 

melakukan kunjungan ke setiap posyandu yang ada di Tanah Toa. 

 Berikut penuturannya: 

“di puskesmas membuat salah satu jadwal yaitu poswindu. 
Dimana petugas kesehatan berkunjung ke setiap posyandu 
yang ada di Tanah Toa” 

            (HR, PR 57 Tahun, Informan Kunci) 
 

5) Efek samping dari obat tradisional 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui 

bahwa tidak ada efek samping dari obat tradisional yang diminum 

oleh penderita hipertensi. 

 Berikut hasil wawancaranya: 

“tala rie ja kusa’ring efek sampingna nak. Ballo ji 
pappisa’ringku salama ku angnginung i” 

 Artinya: 
Tidak ada efek sampingnya, baik-baik kurasa selama ku 
minum ki 
               (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 
“anre’ ja nak, hasia’na ji lohe” 
Artinya: 
Tidak ada nak, khasiatnya ji banyak 
         (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
 



78 

 

 

 

Hasil wawancara dengan kepala puskesmas Tanah Toa juga 

mengemukakan bahwa tidak ada efek samping dari penggunaan obat 

tradisional maupun ketika diminum secara bersamaan dengan obat 

yang diberikan oleh dokter 

Berikut penuturannya: 

“Tidak adaji efek sampingnya” 
            (HR, PR 48 Tahun, Informan Kunci) 

6) Obat tradisional aman dikonsumsi kapan saja 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa obat 

tradisional aman dikonsumsi kapan saja, namun lebih sebaiknya 

dikonsumsi saat kita sakit. Karena ada berbagai macam penyakit dan 

obatnya juga sudah pasti berbeda-beda. 

 Berikut hasil wawancaranya: 

“amanji iyya, mingka ballo na garring -garring paki isse na 
di inung i, ka nu bua’buangan garring jari bua’buangan to’i 

ile na nak” 
 Artinya: 

Aman, tapi bagusnya konsumsi ketika kita lagi sakit, karena 
banyak jenis penyakit jadi obatnya juga bermacam-macam. 

        (JK, LK 68 Tahun, Informan Utama) 
 

5. Ritual Khusus dalam Upaya Pemeliharaan Diri Berkaitan Dengan 

Hipertensi  

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 
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Word Cloud Persepsi Terkait Ritual Khusus dalam Upaya 

Pemeliharaan Diri Berkaitan Dengan Hipertensi  

  Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada aplikasi 

NVivo 12 Pro, didapatkan kata “Sahatu” (sauna tradisional ala kajang) 

adalah kata yang paling sering digunakan oleh informan dalam 

menjawab pertanyaan mengenai persepsi terkait ritual khusus dalam 

upaya pemeliharaan diri berkaitan dengan hipertensi karena pada 

umumnya informan mengatakan bahwa “sanging a’dangka-dakka 

bangkeng ele’ki na biasa todo ku sahatu kalengku” (sering jalan kaki 

pagi-pagi dan biasanya ku sahatu (sauna tradisional ala Kajang). 

b. Hasil Indepth Interview 

 Ritual khusus yang dilakukan dalam upaya pemeliharaan diri 

berkaitan dengan hipertensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan bahwa ada ritual khusus yang dilakukan informan dalam 

upaya pemeliharaan Kesehatan yang berkaitan dengan hipertensi yakni 

melakukan Sahatu (sauna tradisional) serta tradisi A’dakka bangkeng 

(berjalan tanpa menggunakan alas kaki). 

 Berikut hasil wawancaranya: 

“sanging a’dangka-dakka bankeng ele’ki na biasa todo a ku 

sahatu kalengku” 
Artinya: 
Sering jalan-jalan pagi, dan melakukan sahatu (sauna 
tradisional) 
               (SA, PR 57 Tahun, Informan Utama) 
 
“tau lalang kawasan a kunni dakka bangkeng ballo napaka 
seha’ kalea” 
Artinya: 



80 

 

 

 

Orang dalam kawasan disini dakka bangkeng (berjalan tanpa 
menggunakan alas kaki) bagus untuk kesehatan. 
                       (HN, PR 34 Tahun, Informan Utama) 
 

 Hal ini sejalan dengan pendapat dari kepala adat suku 

Ammatoa Kajang yang mengatakan bahwa upaya pemeliharaan 

kesehatan yang berkaitan dengan hipertensi adalah dengan 

berkunjung ke sanro (dukun) dan rajin melakukan tradisi dakka 

bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas kaki). 

   Berikut hasil wawancaranya: 

“lampa ri sanroa, poriti tokki a’dakka i punna ele i. appada 
kunni a’dakka bangkeng jaki antama mae ri kawasan” 

   Artinya: 
Pergi ke dukun, rajin melakukan berjalan kaki setiap pagi. 
Seperti disini a’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan 
alas kaki) ketika memasuki area kawasan. 
                 (Amma, LK 80 Tahun, Informan Kunci) 
 

C. Pembahasan 

1. Persepsi masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait penyakit 

Hipertensi 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa 

pemahaman masyarakat terkait hipertensi dalam penelitian ini masih 

kurang, karena hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa 

informan mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui hipertensi adalah 

tekanan darah tinggi tanpa mengetahui informasi lainnya, seperti 

pembagian kategori tekanan darah rendah, tekanan darah normal dan 

tekanan darah tinggi.  
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Hal ini, sejalan dengan kajian sosiologi kesehatan dimana persepsi 

masyarakat yang masih kurang mengetahui terkait hipertensi disebabkan 

karena ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan Tanah Toa. Dalam aspek kajian 

antropologi kesehatan mengenai faktor adat istiadat larangan menggunakan 

alat modern yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat kawasan adat 

suku Ammatoa Kajang buta akan internet yang dapat memudahkan mereka 

dalam mencari informasi baik dari bidang kesehatan maupun informasi 

lainnya. 

 Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu HR bahwa 

daerah kawasan adat suku Ammatoa Kajang merupakan daerah yang masih 

sangat kental dengan kebudayaan leluhur nenek moyang, mereka hanya 

sesekali berkunjung ke puskesmas dan jarang menghadiri penyuluhan 

kesehatan. Mereka lebih sering ke sanro atau minum obat tradisional, 

Kecuali ketika sakitnya parah baru di bawa ke puskesmas. Informan Amma 

juga mengatakan bahwa dalam area kawasan adat suku Ammatoa tidak 

boleh menggunakan alat-alat modern seperti hp, listrik dan lainnya. 

 Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk memutuskan 

Tindakan apa yang akan dilakukan, pengetahuan penderita hipertensi sangat 

berpengaruh pada sikap untuk mencegah serta patuh dalam menjalani 

pengobatan. Menurut Notoatmodjo (2018), semakin tinggi pengetahuan 

maka keinginan untuk patuh berobat juga semakin meningkat sehingga 
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penyakit komplikasi yang akan ditimbulkan akan menurun (Notoatmodjo 

dalam(Fatimah & Cusmarih, 2022). 

 Pengetahuan juga memberi informasi kepada seseorang yang 

mempelajarinya sehingga apabila diterapkan dalam kehidupannya akan 

mendatangkan perubahan perilaku dan tingkah laku, yang dalam hal ini 

berupa perilaku hidup sehat pada penderita hipertensi. Pengetahuan akan 

membentuk keyakinan tertentu yang pada akhirnya seseorang akan 

berperilaku sesuai dengan keyakinannya (Notoatmodjo dalam (Hastutik et 

al., 2022).  

 Selain itu, sejalan dengan hasil penelitian dari musfira dan masriadi, 

2019 (dalam Irianty, 2021) menyatakan bahwa, semakin baik pengetahuan 

kesadaran dan kemauan individu untuk mencegah suatu penyakit responden 

mengenai hipertensi maka semakin baik pula upaya responden untuk 

mengendalikan hipertensi yang dideritanya. 

Firman Allah swt dalam QS. Az-Zumar/39:9 yang berbunyi: 

ِينَ ٱقُۡل َهۡل يَۡستَوِي  ِينَ ٱ َيۡعلَُموَن وَ  َّلذ ْولُواْ  َّلذ
ُ
ُر أ لَۡبَٰبِ ٱََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذَما َيتََذكذ

َ
   ٩ ۡۡل

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran” (Kementerian Agama RI, 2022). 
   

 Berdasarkan Tafsir dari Kementerian Agama RI bahwa ayat diatas 

menjelaskan Allah menyatakan bahwa hanya orang-orang yang berakal 

yang dapat mengambil pelajaran. Pelajaran baik dari pengalaman hidupnya 

atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit maupun dibumi 
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beserta isinya, juga yang terdapat pada dirinya atau teladan dari kisah umat 

yang lalu. 

 Tafsir dari Quraish Shihab (Al-Misbah), ayat diatas menjelaskan 

bahwa katakan kepada mereka, “apakah sama orang-orang yang mengetahui 

hak-hak Allah swt lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah untuk mengamati 

tanda-tanda kekuasaan-Nya? Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat 

mengambil pelajaran. 

 Menurut pendapat Mc Shane dan Von Glinow menyebutkan bahwa 

persepsi adalah cara seseorang menerima informasi untuk melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungannya. Lawrence Green menyebutkan 

bahwa perilaku sehat dipengaruhi oleh faktor predisposisi dimana untuk 

mempermudah terjadinya perilaku seseorang didasarkan pada pengetahuan. 

Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwono juga 

menyebutkan bahwa persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif 

yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan, 

baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan 

penciuman. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan suatu proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya persepsi pada dasarnya 

menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya 

dengan objek stimulus. 
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 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa hipertensi 

merupakan suatu keadaan dimana peningkatan darah sistolik berada diatas 

batas normal yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih 

dari 90 mmHg. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah terus 

meningkatkan tekanan. Sedangkan Kementerian Kesehatan mendefinisikan 

hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan darah sistolik lebih 

dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolic lebih dari 90 mmHg pada dua 

kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup 

istirahat/tenang. 

 Hipertensi dijuluki sebagai silent killer dimana gejala dapat 

bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala 

penyakit lainnya. Gejala-gejala hipertensi yakni sakit kepala/rasa berat di 

tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-debar, mudah lelah, 

penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan (Kemenkes 

RI, 2018a). 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah 

satu informan yaitu Amma mengatakan bahwa hipertensi adalah tekanan 

darah tinggi tanpa mengetahui pasti kategori tekanan darah. Selain itu 

informan SA juga mengatakan bahwa Hipertensi adalah tekanan darah 

tinggi, yang membuat seseorang sakit kepala bagian belakang, merasa 

pusing dan biasanya bersamaan dengan sakit nipitabaiki (santet) dari orang 

lain. 
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 Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat salah satunya melalui penyuluhan dan pemberian edukasi 

kepada penderita terkait hipertensi sehingga diharapkan kepada masyarakat 

untuk ikut serta atau turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

 Pemberian edukasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang 

sehingga dapat melakukan modifikasi gaya hidup dengan baik. Pemberian 

Edukasi mengenai hipertensi juga terbukti efektif dalam upaya pencegahan 

hipertensi. Dalam upaya pencegahan hipertensi, penderita harus memiliki 

pengetahuan terkait hipertensi. Pengetahuan yang akan mampu merubah 

gaya hidup dengan cara menghindari pola hidup yang tidak sehat.  

 Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Irianty menyatakan bahwa 

semakin baik pengetahuan, kesadaran dan kemauan individu untuk 

mencegah suatu penyakit khususnya hipertensi maka semakin baik pula 

upaya untuk mengendalikan hipertensi yang dideritanya (Irianty, 2022). 

2. Persepsi masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait faktor 

penyebab hipertensi 

 Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan adat Suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa 

terdapat berbagai macam faktor penyebab terjadinya hipertensi bukan hanya 

akibat dari mengonsumsi garam berlebihan, terlalu banyak beban pikiran 

tetapi juga disebabkan oleh faktor nipitabai (santet). Seperti yang 

disampaikan oleh salah satu informan penderita hipertensi di kawasan adat 

suku Ammatoa Kajang yaitu SA mengatakan bahwa faktor penyebab 
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terjadinya hipertensi disebabkan karena terlalu banyak pikiran, banyak 

mengonsumsi makanan yang asing, bersantan, makan durian, makan udang 

dan biasanya nipitabai (santet). 

 Dalam aspek kajian antropologi kesehatan ketua adat suku Ammatoa 

Kajang mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya hipertensi terlalu 

banyak pikiran (stres), sering mengonsumsi makanan yang mengandung 

tinggi garam dan biasanya hipertensi bersamaan dengan sakit nipitabai 

(santet).  

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Wahyuni 

(2022) menunjukkan bahwa depresi, kecemasan, dan stres memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhelkar (2018) 

menjelaskan bahwa stress berat mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan kejadian hipertensi, stress terjadi karena ada tekanan dari 

lingkungan yang menyebabkan tuntutan psikologis dimana tekanan darah 

meningkat selama stress (Wahyuni & Pratiwi, 2022).  

 Hasil penelitian dari Zhang dkk (2019) juga mengemukakan bahwa 

kejadian hipertensi dapat ditemukan karena gaya hidup yang tidak sehat 

terlebih pada pola makan yang lebih gemar mengonsumsi makanan 

berlemak atau natrium tinggi yang berakibat pada timbulnya hipertensi. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delfira Ayu, dkk 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab risiko terjadinya 

hipertensi yakni faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi jenis kelamin 
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dan usia. sedangkan faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, 

kurang makan buah dan sayur, dislipidemia, diet tinggi lemak, stress, 

konsumsi garam berlebihan, berat badan berlebihan/kegemukan (obesitas), 

kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol secara berlebihan (Ayu et al., 

2022).  

 Sebagaimana dalam firman Allah swt untuk menganjurkan umatnya 

untuk tidak makan dan minum secara berlebihan sebab akan memiliki 

dampak yang buruk bagi kesehatan. 

QS. Al-A’raf/7:31 yang berbunyi: 

 

ْ ٱ َوُُكُواْ وَ  بُوا ْْۚ إِنذهُ  ۡۡشَ   ٣١ لُۡمۡۡسِفِيَ ٱََل ُُيِبُّ  ۥ َوََل تُۡۡسُِفوٓا

Terjemahnya: 
“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Kementerian 
Agama RI, 2022) 
 
 Berdasarkan tafsir Quraish Shihab (Al-Misbah) ayat diatas 

menjelaskan bahwa,  Hai anak Adam, pakailah hiasan-hiasan yang berupa 

pakaian materi yang menutupi aurat dan pakaian moril yaitu berupa takwa, 

di setiap tempat shalat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati 

makanan dan minuman. Semua itu kalian lakukan dengan tanpa berlebih-

lebihan. Maka jangan mengambil yang haram. Dan jangan melampaui batas 

yang rasional dari kesenangan tersebut. Allah tidak merestui orang-orang 

yang berlebih-lebihan. 

 Tafsir Kementerian Agama RI, ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

swt menganjurkan umatnya untuk tidak makan dan minum secara 



88 

 

 

 

berlebihan dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. 

Janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula 

melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Sebab makan dan minum 

secara berlebihan akan mendatangkan penyakit. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suratun, Ekarini dan 

Sumartini (2018), lingkungan sekitar bisa mendorong terjadi perilaku gaya 

hidup sehat untuk pencegahan dini menanggulangi penyakit hipertensi. Hal 

itu juga didukung oleh penelitian Suryawan (2019), peralihan gaya hidup 

orang tua mempengaruhi perilaku gaya hidup menuju pencegahan 

hipertensi.  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwasanya gaya hidup adalah 

kebiasaan dari setiap individu untuk dapat mempertahankan hidupnya serta 

umumnya ingin mendapatkan pengakuan sosial oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan 

gaya hidup, seperti berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik akan 

bermanfaat untuk mengurangi kecenderungan malas tersebut. Selain itu, 

konsumsi harian juga penting untuk diperhatikan supaya terhindar dari gaya 

hidup yang buruk (Surya et al., 2022). 

3. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait 

upaya pencegahan penyakit hipertensi 

 Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan adat Suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa 

terdapat beberapa upaya pencegahan penyakit hipertensi salah satunya 
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dengan mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi 

garam, berkunjung ke sanro (dukun). Dalam aspek kajian Antropologi 

Kesehatan seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yang 

menderita hipertensi yaitu SA mengatakan bahwa dia berkunjung ke sanro 

(dukun) serta mengurangi memakan durian, udang serta makanan yang 

mengandung tinggi garam. Informan penderita hipertensi lainnya yaitu HN 

juga mengatakan hal yang sama bahwa upaya pencegahan hipertensi dengan 

a’ling (mengurangi) mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi 

garam, mengurangi mengonsumsi santan dan mengatur jam tidur dengan 

baik.  

 Tips sehat menganjurkan tidak tidur setelah subuh dan setelah ashar, 

tetapi tidur sianglah sejenak saja. Rasulullah menganjurkan agar memulai 

dan mengakhiri tidur dengan berdo’a yakni membaca Al-fatihah, Al-Ikhlas, 

An-Naas, Al-Falaq dan terakhir surat Al-Baqarah, sebelum tertidur 

(Kholbiati, 2021). Sebagaimana dijelaskan tidurlah untuk istirahat dalam 

firman Allah swt, QS. An-Naba’/78:9 yang berbunyi: 

   ٩نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا  وََجَعلَۡنا  
Terjemahnya: 
“dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat”  (Kementerian Agama RI, 
2022) 
 
 Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab (Al-Misbah) kami menjadikan 

tidur kalian  untuk beristirahat dari keletihan. Tidur adalah berhentinya atau 

berkurangnya kegiatan saraf otak manusia. Dari itulah, ketika tidur energi 

dan panas badan menurun. Pada waktu tidur, tubuh merasa tenang dan rileks 
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setelah otot atau saraf atau dua-duanya letih bekerja. Semua kegiatan tubuh 

menurun di waktu tidur, kecuali proses metabolisme, aliran air seni dari 

ginjal dan keringat.  

 Proses-proses tersebut, jika berhenti justru akan membahayakan 

manusia. Sedangkan pernapasan agak berkurang intensitasnya, tapi lebih 

Panjang dan lebih banyak keluar dari dada ketimbang dari perut. Jantung 

juga akan berdetak lebih lambat sehingga aliran darah menjadi lebih sedikit. 

Otot-otot yang kejang  akan mengendur sehingga aliran darah menjadi lebih 

sedikit. Otot-otot yang kejang akan mengundur sehingga mengakibatkan 

kesulitan bagi seseorang yang tengah tidur untuk melakukan perlawanan. 

Semua hal itu menyebabkan tidur sebagai waktu yang paling baik bagi 

manusia. 

 Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meily (2022) 

bahwa upaya Pencegahan terjadinya hipertensi dapat dilakukan dengan 

beberapa upaya yaitu menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan 

aktivitas fisik secara teratur, kebutuhan tidur yang cukup, pikiran yang 

rileks, menghindari kafein, rokok, alkohol dan stress kemudian menerapkan 

pola makan yang sehat dengan menghindari atau mengurangi makanan yang 

mengandung lemak tinggi, tinggi kalori, berminyak, kolestrol, santan, 

garam berlebihan dan penggunaan kadar gula tinggi (Nirnasari et al., 2022). 

 Berdasarkan hasil kajian aspek Sosiologi kesehatan, dimana 

kesehatan masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang yang menderita 

hipertensi melakukan upaya pencegahan dengan ritual khusus yakni 
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meminum air yang diberikan oleh sanro (dukun), melakukan sahatu (sauna 

tradisional ala kajang) serta rajin melakukan tradisi A’dakka bangkeng 

(berjalan tanpa menggunakan alas kaki). Seperti yang dikemukakan oleh 

ketua adat Suku Ammatoa Kajang yaitu Ammatoa mengatakan bahwa 

upaya pencegahan hipertensi dengan melakukan olahraga pagi serta 

didukung oleh tradisi A’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas 

kaki) yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

 Berjalan kaki adalah bentuk dasar penggerak manusia, yang 

memiliki manfaat fisiologis jangka panjang yakni untuk meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental, penurunan berat badan dan peningkatan 

kebugaran. Sehingga semakin meningkat manfaat yang mereka rasakan dari 

berjalan kaki seperti kesehatan psikologis, menurunkan risiko penyakit 

jantung, dan risiko penyakit tidak menular lainnya seperti diabetes melitus, 

hipertensi dan penyakit lainnya (Febrianty et al., 2022). 

 Secara umum olahraga jalan kaki tidak hanya bermanfaat untuk 

kesegaran jasmani, tetapi juga bisa mengobati beberapa jenis penyakit, 

diantaranya penyakit jantung, diabetes melitus dan hipertensi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Astrand, bentuk olahraga dengan berjalan kaki dapat 

mempengaruhi aliran darah ke kapiler-kapiler darah, konsentrasi 

hemoglobin, perbedaan oksigen pada arteri dan vena serta aliran darah pada 

otot. Jalan kaki juga dapat memecahkan kolesterol berupa lemak dalam 

darah yang memperlambat aliran darah dengan demikian jalan kaki 
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sangatlah berpengaruh terhadap penyakit hipertensi (Febriyanti & 

Rusmariana, 2021). 

 Selain tradisi a’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas 

kaki) masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang juga melakukan 

upaya pencegahan dengan meminum air yang diberikan oleh sanro (dukun), 

salah satu informan penderita hipertensi di kawasan adat suku Ammatoa 

Kajang yaitu SA mengatakan bahwa dia meminum air yang diberikan oleh 

sanro (dukun). Hal yang sama dikemukakan oleh informan lainnya yaitu JK 

mengatakan bahwa dia melakukan sahatu (sauna tradisional ala Kajang) 

serta meminum air yang diberikan oleh sanro (dukun). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh siti dan tahiruddin 

(2020) menyatakan bahwa dengan mengonsumsi air putih bisa menurunkan 

tekanan darah tinggi karena air putih bisa melarutkan kelebihan garam 

sehingga terbuang bersama urin (Ananda & Tahiruddin, 2020). Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Trisya Febrina, mengemukakan bahwa untuk  

menjaga  agar  tekanan  darah  tetap  normal pasien hipertensi diharuskan 

merubah   gaya   hidup,   seperti   mengurangi   konsumsi   garam,   banyak 

minum  air  putih, olahraga  teratur,  hindari  makanan  berkolesterol dan 

tidur  yang  cukup (Febrina, 2022).  

4. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait 

upaya pengobatan tradisional penyakit hipertensi 

 Sistem pengobatan tradisional bukan sekedar sebagai fenomena 

medis dan ekonomi, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai fenomena sosial 
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budaya. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan 

yang menyangkut kesehatan individu maupun masyarakat. Masyarakat 

awam atau pakar cenderung memandang pengobatan tradisional dari 

perspektif ekonomi dan medis saja, jarang atau malahan belum ada 

penelitian yang lebih khusus melalui perspektif sosial dan budaya dengan 

cara terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan 

mengukur sejauh mana pengobatan dan obat - obatan tradisional dipandang 

sebagai kebutuhan perawatan kesehatan oleh masyarakat (Naniek Kasniyah, 

2018). 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kawasan adat 

Suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa terdapat pengobatan 

tradisional penyakit hipertensi yaitu dengan melakukan sahatu (sauna 

tradisional ala kajang), meminum obat herbal yang berasal dari daun-

daunan serta melakukan pengobatan ke sanro (dukun). Seperti yang 

dikemukakan oleh satu informan penderita hipertensi yaitu SA mengatakan 

bahwa pengobatan tradisional yang dia lakukan selama menderita hipertensi 

yakni sesekali melakukan sahatu (sauna tradisional ala kajang), meminum 

obat herbal yang dibuat dari pucuk daun pepaya. Informan lainnya yaitu HN 

juga mengatakan bahwa dia sesekali melakukan pengobatan dengan sauna 

(sauna tradisional ala kajang) serta sering mengonsumsi makanan yang 

pahit-pahit seperti buah dan daun paria. 

 Sahatu merupakan sauna tradisional ala Kajang yang dilakukan 

sebagai upaya pencegahan dan pengobatan tradisional oleh masyarakat 
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kawasan adat suku Ammatoa. Sahatu adalah suatu metode terapi tradisional 

yang biasa digunakan oleh masyarakat Kajang sebagai pengganti 

pengobatan modern saat ini. Bahan yang digunakan dalam sahatu yakni 

bahan herbal yang berasal dari dedaunan seperti daun balakacida, daun 

jarak, daun cocor bebek, dan daun sirih yang dicampurkan ke dalam air, dan 

besi panas yang menghasilkan uap. Metode terapi ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif untuk memperlancar metabolisme tubuh. 

Seperti membakar lemak dalam tubuh melalui keringat, menguatkan tulang, 

serta dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh.  

 Adapun kandungan dalam bahan herbal yang digunakan dalam 

proses sahatu, yakni: 

a. Daun Balakacida 

 

 

 

Gambar 4.7 
Daun Balakacida 

 
 

Klasifikasi Tanaman Balacida 

Kingdom   : Plantae 

Filum   : Spermatophyta  

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Asteridae 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Chromolaena 

Spesies  : Chromolaena odorata L. King & H.E. Robins. 
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 Daun Balakacida (Chromolaena Odorata) merupakan salah satu 

tanaman gulma atau pengganggu yang berasal dari family asteraceae. 

Adapun ciri daunnya yang berbentuk oval dan bergerigi di bagian tepi, 

memiliki tekstur yang sedikit agak kasar dan pada umumnya tanaman 

ini memiliki bunga warna putih di setiap musim kemarau. dapat tumbuh 

di dataran rendah kurang dari 500 mdpl. Pertumbuhannya yang sangat 

cepat apabila mendapatkan asupan sinar matahari cukup. Kandungan 

nutrisi dalam daun balakacida (Chromolaena Odorata) adalah Fenol. 

Alkaloid, Tritepenoid, Tannin, Flavonoid dan Limonen (Suprapto, 

2018). 

 Balakacida merupakan salah satu jenis tumbuhan dimana dalam 

pengobatan tradisional, ramuan daun digunakan sebagai obat batuk, 

obat tradisional lainnya termasuk anti-diare, astringent, anti-spasmodik, 

antihipertensi, antiinflamasi, iuretic, tonik, antipiretik dan jantung tonik. 

Daun kirinyuh juga telah diaplikasikan pada manusia untuk membantu 

pembekuan darah akibat luka bisul atau borok.  

b. Daun Jarak 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Daun Jarak 
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Klasifikasi Tanaman Jarak 

Kingdom   : Plantae 

Filum   : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Malpighiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Bangsa   : Acalypheae 

Genus   : Ricinus 

Spesies  : Ricinus communis 

Tanaman jarak adalah tumbuhan liar setahun yang berasal dari 

daerah tropis di Amerika Tengah ini tahan kekeringan dan tumbuh 

dengan cepat. Kandungan dari daun jarak yakni, kaemferol-3-

rutinoside, nicotiflorin, isoquercitrin, rutin, kaempferol, quercetin, 

astragalin, reynoutrin, ricinine, vit. C 275 mg. Daun jarak juga 

mempunyai minyak yang mengandung ricinoleic acid 80%, palmitic 

acid, stearic acid, linoleic acid, linoleic acid, dihydroxystearic acid, 

triricinolein 68,2%, diricinolein 28%, monoricinolein 2,9%, 

nonricinolein 0,9%. Pada akarnya juga mengandung, Methyltrans-2-

decene-4, 6, 8-triyonoeta, 1-tridecene-3, 5, 7, 9, 11-pentyne, beta-

sitosterol. 

Penelitian dari Tendri, Amelia dan Atirah (2021) di ketahui 

bahwa daun jarak pagar belum ditemukan kandungan senyawa terkait 

efek farmakologi terhadap hipertensi. Adapun senyawa yang 

terkandung pada daun jarak pagar yaitu senyawa alkaloid dan saponin, 

linalool dan geraniol pada sereh, kalium pada daun srikaya serta alkaloid 
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dan flavonoid pada daun klorofil. Jika dilihat dari senyawa yang 

terkandung tanaman tersebut diduga dapat mengobati penyakit darah 

tinggi. 

c. Cocor Bebek 

 

 

 

 

Gambar 4.9 
Daun Cocor Bebek 

 
Klasifikasi Tanaman Cocor Bebek 

Regnum   : Plantae 

Devisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Dicotyledon 

Ordo   : Malpighiales 

Famili   : Crassulaceae 

Genus   : Kalanchoe 

Spesies  : Kalanchoe pinnata 

 Kalanchoe pinnata atau cocor bebek merupakan tanaman herbal 

yang berumur panjang. Cocor bebek (Kalanchoe pinnata) merupakan 

jenis tanaman sukulen yang mampu hidup didaerah kering. Tanaman ini 

banyak ditemukan di daerah tropis seperti Asia, Australia, makaronesia, 

galapagos, Hawaii, selandia baru, Melanesia, india barat, sampai ke 

polandia. Cocor bebek berasal dari madagaskar yang kemudian 

menyebar ke daerah-daerah tropis (Agustina, 2019). 
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 Daun cocor bebek berwarna hijau muda namun ada pula yang 

berwarna abu-abu. Daun cocor bebek mengandung banyak air dan 

berdaging. Daunnya berbentuk lonjong dan ada pula yang bulat. Cocor 

bebek memiliki daun yang basah dengan bagian pinggir daun yang 

bergelombang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan tunas 

adventif dari daunnya. Panjang daun cocor bebek sekitar 3 cm sampai 5 

cm. bagian ujung daun tumpul, pangkal daun membundar, dan 

permukaan daun gundul.  

 Pada tanaman cocor bebek mengandung saponin, flavonoid, dan 

tanin yang dapat digunakan sebagai obat sakit kepala, penurun panas, 

obat batuk, peluruh air seni dan obat bisul. Sedangkan daun cocor bebek 

sendiri dapat digunakan sebagai obat radang dan amandel. 

d. Daun Sirih 

 

 

 

 

Gambar 4.10 
Daun Sirih 

 
 Klasifikasi Tanaman Daun Sirih 

  Kingdom  : Plantae 

 Devisi  : Magnoliopsida  

 Kelas   : Magnoliopsida 

 Ordo   : Piperales 

 Famili   : Piperaceae 
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 Genus   : Piper 

 Spesies  : Piper betle L. 

 Sirih adalah salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat 

untuk pengobatan. Sirih merupakan famili Piperaceae, tumbuh merambat 

serta menjalar dengan tinggi mencapai 5-15 m tergantung pertumbuhan dan 

tempat rambatnya. Bagian dari tumbuhan sirih (Piper betle L.) seperti akar, 

biji, dan daun berpotensi untuk pengobatan, tetapi yang paling sering 

dimanfaatkan adalah bagian daun (Carolia & Noventi, 2016)   

 Daun Sirih memiliki banyak manfaat terutama untuk pengobatan 

tradisional, seperti dapat membantu menurunkan gula darah dan tekanan 

darah. Berdasarkan studi penelitian dengan meminum rebusan air daun sirih 

secara rutin bisa membantu menurunkan kadar gula darah untuk penderita 

diabetes tipe-2 yang baru terdiagnosis. kandungan antioksidannya yang 

tinggi daun sirih juga dapat membantu 12 mengurangi stress oksidatif yang 

membuat ketidakseimbangan hormon insulin.  

 Selain itu daun sirih juga dapat meningkatkan nafsu makan. Selain 

kerap digunakan untuk membantu mengurangi berat badan, namun dengan 

meminum rebusan air daun sirih juga dapat meningkatkan nafsu makan. Hal 

ini sudah sudah dibuktikan oleh studi karena daun sirih dapat mengobati 

gangguan pencernaan dan juga mampu mengontrol kadar keasaman pada 

tubuh manusia. 

 Berdasarkan dari penjelasan bahan-bahan yang digunakan dalam 

proses sahatu (Sauna Tradisional) sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

di Universitas Munich’s Institut jurusan Kedokteran Klimatologi, telah 
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melakukan serangkaian uji coba tentang efek dari mandi uap (sauna) pada 

tubuh manusia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sauna berguna untuk 

yang memerlukan kelembaban. Uap dalam sauna secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap sistem autonomi dan endokrin serta keseimbangan 

elektrolit.  

 Hubungan antara adrenalin dan steroid dalam darah juga merupakan 

hal penting yang berpengaruh dalam keberhasilan hidroterapi. Semakin 

panas suhu ruangan, maka aliran darah semakin banyak mengarah ke 

permukaan kulit. Pada permukaan kulit akan berkeringat dikarenakan, darah 

membawa panas dari dalam tubuh untuk dikeluarkan ke melalui kulit. Saat 

suhu tubuh meningkat dikarenakan uap dari sauna (Rumampuk, 2016). 

 Setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh 

Imam Muslim: 

 

الدََّواُء الدَّاَء، بـََرأَ بِإِذِْن للاِ َعزَّ َوَجلَّ عن جابر بن عبد للا ِلُكِل  دَاٍء دََواٌء، فَإِذَا أََصاَب   

Artinya:  
“setiap penyakit pasti memiliki obat, bila sebuah obat sesuai dengan 
penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah swt” (HR. Muslim) 
 
 Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. 

Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakitnya, maka 

dengan seizin Allah swt penyakit tersebut akan sembuh. Meski demikian, 

kesembuhan kadang membutuh proses yang lama. 

 Berdasarkan hasil kajian antropologi kesehatan melalui wawancara 

dengan kepala puskesmas Tanah Toa mengemukakan bahwa daerah Tanah 

Toa adalah daerah yang masih sangat kental serta menjunjung tinggi 
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kepercayaan kebudayaan leluhur mereka, khususnya masyarakat kawasan 

adat suku Ammatoa. Mereka, lebih sering berobat ke sanro (dukun) 

dibanding ke puskesmas Tanah Toa. Mereka akan berobat ke puskesmas 

ketika sakitnya sudah parah. 

 Hal yang sama dikemukakan oleh ketua adat suku Ammatoa Kajang 

yang mengatakan bahwa masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang 

bias any berkunjung ke puskesmas ketika sakitnya sudah parah dan tidak 

bisa ditangani oleh sanro (dukun).   

5. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait 

ritual khusus dalam upaya pemeliharaan diri dan keluarga yang 

berkaitan dengan penyakit hipertensi 

Menurut Nye (1998) mendefinisikan dasar dari sebuah ritual adalah 

bahwa ritual itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan lebih dari 

sekedar tujuan mereka yang bermanfaat saja. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Edmund Leach dikutip oleh el Harakah (2015) 

mendefinisikan ritual sebagai perilaku yang membentuk sebagian sistem 

tanda dan yang bertugas untuk mengomunikasikan informasi (Humaeni, 

2015).  

Catherine Bell dalam bukunya Ritual Theory, Ritual Practice, 

berpendapat bahwa ritualisasi merupakan suatu hal dari beragam strategi 

yang secara kultural bersifat khusus untuk mengatur beberapa aktivitas 

berganti dari yang lain, untuk menciptakan dan memberikan hak istimewa 

bagi suatu perbedaan yang bersifat kualitatif antara the sacred (yang suci) 
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dan the profane (yang biasa), dan untuk menganggap perbedaan-perbedaan 

itu berasal dari pemikiran realitas manusia yang melebihi kekuatan-

kekuatan manusia sebagai pelaku hidup (Bell, 1992). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kawasan adat 

suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa tidak terdapat ritual 

khusus terkait penyakit hipertensi. Hasil kajian Antropologi kesehatan 

tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kawasan adat suku Ammatoa 

Kajang serta orang-orang yang berkunjung ke dalam kawasan adat yakni 

tradisi A’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas kaki) yang 

diyakini memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan khususnya penyakit 

hipertensi dan penyakit rematik. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang merupakan 

penderita hipertensi dalam kawasan adat suku Ammatoa Kajang yaitu HN 

mengatakan bahwa masyarakat dalam kawasan adat suku Ammatoa Kajang 

memiliki tradisi A’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas kaki) 

sebagai upaya pemeliharaan kesehatan. Informan lainnya yaitu SA juga 

mengatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan yang dilakukan 

berkaitan dengan hipertensi adalah dengan sahatu (sauna tradisional ala 

kajang) serta rajin melakukan olahraga seperti berjalan kaki setiap pagi. 

Ajaran Islam sangat menganjurkan ummatnya menjaga diri dari 

berbagai bantuk ancaman yang membahayakan jiwa manusia. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad saw diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad, Ibnu Majah. Yang berbunyi: 
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را  لا  لا  ضارا ارا  وا ِضرا  و 
 
Artinya: 
“dan tidak boleh ada bahaya atau tindakan yang bisa 
membahayakan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain”.  

 
Hadits ini secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa umat Islam 

diperintahkan untuk menghindar dari bahaya atau melakukan tindakan 

berbahaya yang bisa mencelakai diri sendiri maupun orang lain.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Sosio Antropologi 

Kesehatan Mengenai Penyakit Hipertensi pada Masyarakat Kawasan Adat Suku 

Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa: 

1. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang mengenai 

penyakit hipertensi adalah hipertensi merupakan tekanan darah tinggi tanpa 

mengetahui lebih jelas terkait hipertensi. 

2. Persepsi masyarakat adat suku Ammatoa Kajang terkait penyebab penyakit 

hipertensi menunjukkan bahwa terdapat variasi persepsi informan terkait 

penyebab hipertensi sebagian besar informan mengatakan penyebab 

hipertensi yakni makanan yang mengandung tinggi garam, terlalu banyak 

pikiran (stres) serta kadang bersamaan dengan penyakit nipitabai (santet). 

3. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait upaya 

pencegahan penyakit hipertensi menunjukkan bahwa sebagian besar 

informan melakukan upaya a’ling (mengurangi) makanan tinggi garam dan 

berkunjung ke sanro (dukun). 

4. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait upaya 

pengobatan tradisional penyakit hipertensi menunjukkan bahwa terdapat 
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pengobatan tradisional yang dilakukan oleh penderita hipertensi dalam 

kawasan adat suku Ammatoa yakni dengan meminum obat herbal yang 

berasal dari raung (daun). 

5. Persepsi masyarakat kawasan adat suku Ammatoa Kajang terkait ritual 

khusus pemeliharaan diri dan keluarga yang berkaitan dengan penyakit 

hipertensi menunjukkan bahwa tidak terdapat ritual khusus terkait penyakit 

hipertensi. Sebagian besar informan melakukan sahatu (sauna tradisional 

ala kajang) dan tradisi a’dakka bangkeng (berjalan tanpa menggunakan alas 

kaki) sebagai upaya pemeliharaan kesehatan termasuk penyakit hipertensi.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini peneliti dapat menyarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi Pelayanan kesehatan 

Perlu diadakan pemberian edukasi secara face to face kepada 

penderita hipertensi khususnya di kawasan adat suku Ammatoa Kajang 

secara berkala serta bekerja sama dengan sanro (dukun) dalam upaya 

pencegahan dan pengobatan hipertensi. 

2. Bagi Masyarakat  

Diharapkan untuk senantiasa menjaga gaya hidup sehat agar tidak 

terkena penyakit kronis berbahaya seperti hipertensi masyarakat harus lebih 

terbuka dan rajin untuk melakukan cek kesehatan ke puskesmas serta ikut 

berpartisipasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan 

seperti penyuluhan, senam sehat dan kegiatannya lainnya. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dasar penelitian 

selanjutnya serta dapat lebih dikembangkan untuk mengkaji faktor-faktor 

lainnya seperti mengkaji terkait pengobatan tradisional dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimen. 
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 Saya Sukmawati. B, NIM : 70200118044 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Sosio Antropologi 

Kesehatan Mengenai Penyakit Hipertensi pada Masyarakat Kawasan Adat 

Suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba” untuk menyelesaikan 

pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).  

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i), Bapak/Ibu agar kiranya 

bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan 

dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i), 

Bapak/Ibu akan diwawancarai secara mendalam selama kurang lebih 10-20 menit. 

Pertanyaan yang saya ajukan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan 

apa adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat 

memberikan hasil yang baik untuk penelitian ini. Kerahasiaan jawaban akan 

dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.  

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan keikutsertaan Saudara(i), 

Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan . 

Apakah anda bersedia? 

YA/TIDAK 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya.  

Bulukumba,                        2022 

 

 
(                                                ) 
             Nama Informan 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 
KAJIAN SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT 

HIPERTENSI PADA MASYARAKAT KAWASAN  
ADAT SUKU AMMATOA KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Utama (Penderita Hipertensi) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

5. Menderita Hipertensi : Ya/Tidak (Coret jawaban yang tidak sesuai) 

6. Di diagnosis oleh :  

7. Keluarga yang menderita hipertensi : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

1 Persepsi 

Terkait 

Hipertensi 

Bagaimana persepsi 

penderita terkait 

Hipertensi? 

• Menurut Anda apa itu 

hipertensi/Tekanan 

Darah? 

• Menurut anda apakah 

hipertensi berbahaya 

bagi Kesehatan? Berikan 

alasannya? 

• Menurut anda apa saja 

gejala-gejala hipertensi? 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

2 Faktor 

Penyebab 

Hipertensi 

Apa saja faktor-faktor 

penyebab terjadinya 

hipertensi? 

• Menurut anda apa saja 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya hipertensi? 

Jelaskan! 

3 Upaya 

Pencegahan 

Hipertensi 

Bagaimana persepsi 

penderita terkait 

upaya pencegahan 

hipertensi? 

• Apa saja upaya yang 

anda lakukan untuk 

mencegah terjadinya 

hipertensi? 

• Apakah ada upaya 

(ritual) khusus yang anda 

lakukan  untuk upaya 

pencegahan hipertensi? 

• Apakah dari pihak 

puskesmas Tanah Toa 

pernah melakukan 

penyuluhan/program 

kesehatan terkait 

hipertensi? 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

4. Upaya 

Pengobatan 

Tradisional 

Hipertensi 

Bagaimana upaya 

pengobatan tradisional 

yang dilakukan 

penderita hipertensi?  

• Apa saja pengobatan 

tradisional yang anda 

lakukan selama 

menderita hipertensi? 

• Apakah anda lebih sering 

minum obat tradisional 

atau obat kimia/obat yang  
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

 Upaya 

Pengobatan 

Tradisional 

Hipertensi 

Bagaimana upaya 

pengobatan tradisional 

yang dilakukan 

penderita hipertensi? 

• diberikan dokter ketika 

mengalami hipertensi? 

Berikan alasannya! 

• Jenis obat tradisional apa 

yang anda sering 

gunakan? dan apa saja 

manfaatnya! 

• Menurut anda obat 

manakah yang lebih 

murah dan praktis untuk 

dikonsumsi antara obat 

tradisional atau obat dari 

dokter/obat kimia? 

• Apakah anda lebih sering 

berkunjung ke puskesmas 

atau dukun (sanro) untuk 

melakukan pengobatan 

hipertensi? Berikan 

alasannya! 

• Menurut anda apakah 

obat tradisional tidak 

memiliki efek samping? 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

 Upaya 

Pengobatan 

Tradisional 

Hipertensi 

Bagaimana upaya 

pengobatan tradisional 

yang dilakukan 

penderita hipertensi? 

• Menurut anda apakah 

obat tradisional aman 

dikonsumsi kapan saja? 

• Menurut anda obat yang 

manakah lebih mujarab 

dalam pengobatan 

hipertensi antara obat 

tradisional atau obat yang 

diberikan dokter? 

Berikan alasannya! 

5 Ritual 

Khusus 

dalam upaya 

pemeliharaan 

diri yang 

berkaitan 

dengan 

hipertensi 

Bagaimana ritual 

khusus yang 

dilakukan dalam 

upaya pemeliharaan 

diri yang berkaitan 

dengan hipertensi? 

• Apakah ada ritual 

khusus yang anda 

lakukan selama 

menderita hipertensi? 

(Jika jawabannya Ya, 

berikan penjelasannya!) 

• Ritual khusus apa yang 

anda lakukan selama 

hipertensi? 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

6 Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Bagaimana bentuk 

dukungan petugas 

kesehatan terhadap 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan di 

Puskesmas Tanah 

Toa? 

1. Bagaimana sikap dari 

petugas kesehatan saat 

penderita hipertensi 

menjalani pengobatan 

antihipertensi? 

2. Bagaimana bentuk dukungan 

dari petugas kesehatan saat 

penderita menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

• Apakah rutin dilakukan 

penyuluhan baik itu 

secara kelompok atau 

face to face dengan 

penderita hipertensi? 

Ketika melakukan 

penyuluhan, Penyuluhan 

seperti apakah itu? 

• Apakah petugas 

kesehatan menjelaskan 

terkait dampak dari 

hipertensi jika tidak 

berobat secara teratur? 

• Apakah petugas 

kesehatan selalu 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

mengingatkan kepada 

penderita untuk rajin 

melakukan kontrol serta 

menjalani pengobatan 

antihipertensi?  

• Apakah petugas 

kesehatan selalu 

memeriksa kemajuan 

penderita dalam 

menjalani pengobatan? 

• Apakah petugas 

kesehatan selalu 

mengingatkan penderita 

untuk kontrol tekanan 

darah apabila obatnya 

habis? 

• Apakah ada program 

kesehatan yang 

dilakukan oleh pihak 

puskesmas Ammatoa 

terkait hipertensi? Jika 

ada, seperti apa bentuk 

pelaksanaan 

programnya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
KAJIAN SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT 

HIPERTENSI PADA MASYARAKAT KAWASAN  
ADAT SUKU AMMATOA KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Kunci (Ketua Adat Ammatoa) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

1 Persepsi 

Terkait 

Hipertensi 

Bagaimana persepsi 

ketua adat Ammatoa 

Kajang terkait 

Hipertensi? 

• Menurut Anda apa itu 

hipertensi/Tekanan 

Darah? 

• Menurut anda apakah 

hipertensi berbahaya bagi 

Kesehatan? Berikan 

alasannya? 

2 Faktor 

Penyebab 

Hipertensi 

Apa saja faktor-faktor 

penyebab terjadinya 

hipertensi? 

• Menurut anda apa saja 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya hipertensi? 

Jelaskan! 

3 Upaya 

Pencegahan 

Hipertensi 

Bagaimana persepsi 

ketua adat Ammatoa 

terkait upaya  

• Menurut anda apa saja 

upaya yang dapat  
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No Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

  pencegahan 

hipertensi? 

• dilakukan untuk mencegah 

terjadinya hipertensi? 

• Apakah ada upaya (ritual) 

khusus yang dilakukan 

oleh masyarakat kawasan 

adat Ammatoa Kajang 

dalam melakukan upaya 

pencegahan hipertensi? 

4. Upaya 

Pengobatan 

Tradisional 

Hipertensi 

Bagaimana upaya 

pengobatan tradisional 

yang dilakukan saat 

menderita hipertensi?  

• Apa saja pengobatan 

tradisional yang dilakukan 

oleh penderita hipertensi? 

• Apakah anda lebih sering 

minum obat tradisional 

atau obat kimia/obat yang 

diberikan dokter ketika 

mengalami hipertensi? 

Berikan alasannya! 

• Apakah anda lebih sering 

berkunjung ke puskesmas 

atau berkunjung ke dukun 

(sanro) saat mengalami 

hipertensi? 
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No Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

 

5 Ritual 

Khusus 

dalam upaya 

pemeliharaan 

diri yang 

berkaitan 

dengan 

hipertensi 

Bagaimana ritual 

khusus yang 

dilakukan dalam 

upaya pemeliharaan 

diri yang berkaitan 

dengan hipertensi? 

• Menurut ada apakah ada 

ritual khusus untuk 

mencegah terjadinya 

hipertensi? (Jika 

jawabannya Ya, berikan 

penjelasannya!) 

• Menurut anda apa saja 

ritual khusus yang dapat 

dilakukan untuk 

mengobati hipertensi? 

6 Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Bagaimana bentuk 

dukungan petugas 

kesehatan terhadap 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan di 

Puskesmas Tanah 

Toa? 

3. Bagaimana sikap dari petugas 

kesehatan saat penderita 

hipertensi menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

4. Bagaimana bentuk dukungan 

dari petugas kesehatan saat 

penderita menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

• Apakah rutin dilakukan 

penyuluhan baik itu secara 

kelompok atau face to 

face dengan penderita 

hipertensi? Ketika 
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No Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

melakukan penyuluhan, 

Penyuluhan seperti 

apakah itu? 

• Apakah petugas kesehatan 

menjelaskan terkait 

dampak dari hipertensi 

jika tidak berobat secara 

teratur? 

• Apakah petugas kesehatan 

selalu mengingatkan 

kepada penderita untuk 

rajin melakukan kontrol 

serta menjalani 

pengobatan 

antihipertensi?  

• Apakah petugas kesehatan 

selalu memeriksa 

kemajuan penderita dalam 

menjalani pengobatan? 

• Apakah petugas kesehatan 

selalu mengingatkan 

penderita untuk kontrol 

tekanan darah apabila 

obatnya habis? 
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No Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

• Apakah ada program 

kesehatan yang dilakukan 

oleh pihak puskesmas 

Ammatoa terkait 

hipertensi? Jika ada, 

seperti apa bentuk 

pelaksanaan programnya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
KAJIAN SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT 

HIPERTENSI PADA MASYARAKAT KAWASAN  
ADAT SUKU AMMATOA KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Kunci (Petugas Kesehatan) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

1 Kepatuhan 

Berobat 

Hipertensi 

Bagaimana kepatuhan 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan? 

1. Bagaimana kepatuhan 

penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan di 

Puskesmas? 

• Menurut Anda apa saja 

faktor yang dapat 

membuat penderita patuh 

dalam menjalani 

pengobatan? 

• Menurut anda yang 

manakah lebih sering 

dikunjungi oleh penderita 

hipertensi apakah ke 
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NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

puskesmas atau 

berkunjung ke dukun 

(sanro) untuk melakukan 

pengobatan hipertensi? 

2. Apakah penggunaan obat 

tradisional yang dibarengi 

dengan obat dari dokter tidak 

menimbulkan efek samping? 

2 Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Bagaimana bentuk 

dukungan petugas 

kesehatan terhadap 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan di 

Puskesmas Tanah Toa? 

1. Bagaimana sikap dari petugas 

kesehatan saat penderita 

hipertensi menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

2. Bagaimana bentuk dukungan 

dari petugas kesehatan saat 

penderita menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

• Apakah rutin dilakukan 

penyuluhan baik itu secara 

kelompok atau face to face 

dengan penderita 

hipertensi? Ketika 

melakukan penyuluhan, 

Penyuluhan seperti apakah 

itu? 
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NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

• Apakah petugas kesehatan 

menjelaskan terkait 

dampak dari hipertensi jika 

tidak berobat secara 

teratur? 

• Apakah petugas kesehatan 

selalu mengingatkan 

kepada penderita untuk 

rajin melakukan kontrol 

serta menjalani pengobatan 

antihipertensi?  

• Apakah petugas kesehatan 

selalu memeriksa 

kemajuan penderita dalam 

menjalani pengobatan? 

• Apakah petugas kesehatan 

selalu mengingatkan 

penderita untuk kontrol 

tekanan darah apabila 

obatnya habis? 

• Apakah ada program 

kesehatan yang dilakukan 

oleh pihak puskesmas 

Ammatoa terkait 
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NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

hipertensi? Jika ada, seperti 

apa bentuk pelaksanaan 

programnya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
KAJIAN SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT 

HIPERTENSI PADA MASYARAKAT KAWASAN  
ADAT SUKU AMMATOA KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Kunci (Sanro) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

1 Kepatuhan 

Berobat 

Hipertensi 

Bagaimana kepatuhan 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan? 

• Menurut anda yang 

manakah lebih sering 

dikunjungi oleh penderita 

hipertensi apakah ke 

puskesmas atau 

berkunjung ke dukun 

(sanro) untuk melakukan 

pengobatan hipertensi? 

• Apa saja metode 

pengobatan yang 

dilakukan saat mengobati 

penderita hipertensi? 

Apakah metode minum 
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NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

ramuan obat, pijatan dan 

diurut, atau ada jenis 

metode pengobatan lain 

yang digunakan?  

• Apa saja jenis obat yang 

berikan kepada penderita 

hipertensi saat melakukan 

pengobatan? 

• Apakah penggunaan obat 

tradisional yang dibarengi 

dengan obat dari dokter 

tidak menimbulkan efek 

samping? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
KAJIAN SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN MENGENAI PENYAKIT 

HIPERTENSI PADA MASYARAKAT KAWASAN  
ADAT SUKU AMMATOA KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA 
 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Pendukung (Keluarga Informan Utama) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

1 Pengobatan 

Hipertensi 

Bagaimana bentuk 

dukungan keluarga 

terhadap penderita 

selama menjalani 

pengobatan  

hipertensi? 

• Bagaimana tanggapan 

Anda tentang penyakit 

hipertensi yang dialami 

Bapak/Ibu ? 

• Apakah Anda merasa 

cemas dengan penyakit 

yang diderita Bapak/Ibu? 

• Bagaimana bentuk 

dukungan yang anda 

lakukan terhadap 

kepatuhan Bapak/Ibu 

menjalani pengobatan 

hipertensi? 
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NO. Variabel Pedoman 
Wawancara 

Probing 

• Apakah Anda selalu 

mengantar Bapak/Ibu 

untuk berobat di 

Puskesmas/Dukun 

(sanro)? 

• Menurut anda yang 

manakah lebih sering 

dikunjungi oleh penderita 

hipertensi apakah ke 

puskesmas atau 

berkunjung ke dukun 

(sanro) untuk melakukan 

pengobatan hipertensi? 

• Apakah Anda selalu 

mengontrol makanan yang 

dikonsumsi Bapak/Ibu? 

• Apakah Anda juga 

membantu pembiayaan 

pengobatannya? 

• Apakah Anda menegur 

Bapak/Ibu apabila 

lupa/tidak minum obat? 
 

 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Pengertian 
Hipertensi SA 

“Hipertensi injo a tinggi i 

tekananna rarayya” 

Hipertensi adalah 
tekanan darah tinggi 

Informan 
mengatakan 
hipertensi adalah 
hipertensi adalah 
ketika tekanan 
darah tinggi 
Sebagian lainnya 
mengatakan 
hipertensi 
kondisi dimana 
tekanan darah 
tinggi atau 
meningkat 
berdasarkan dari 
diagnosis dokter. 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa kurangnya 
pemahaman 
informan terkait 
pengertian 
hipertensi 

HN 

“panguppaku nakke, naiki 

atau tinggi tekananna 

rarayya punna maingki 

naparessa dottoroa…” 

Pendapat saya, 

hipertensi adalah ketika 

tekanan darah 

meningkat atau tekanan 

darah tinggi setelah 

diperiksa oleh dokter 

JK 

“a tinggi i tensiyya, jadi 

tinggi rarayya” 
hasil tensi tekanan, 
darah tinggi 

2. Gejala Hipertensi 

SA 

“na paka pa’risi i ulungku 

bagian oro’ku, nalippuia 

todo, biasa todo arurungi 
garring nipitabaiki battu 
ritaua” 

Sakit kepala bagian 
belakang, merasakan 
pusing dan biasanya 
bersamaan dengan 
penyakit nipitabai 
(santet) 

informan 
mengatakan 
bahwa gejala 
hipertensi adalah 
sakit kepala, 
merasa pusing 
bahkan ada yang 
sampai pingsan. 
Sebagian lainnya 
mengatakan 
gejala hipertensi 
adalah detak 
jantung lebih 
cepat, suka 
marah-marah dan 
merasa berat 
ketika 
menundukkan 
kepala. 
 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
mengetahui 
gejala hipertensi 

HN 

“pa’risi ulungku 

batturiboko attarrusu 
ridallekang, biasa a pole 
nakodi-kodi i ha’gengku 

pingsan” 

Sakit kepala bagian 
belakang hingga bagian 
depan, bahkan biasa 
sampai pingsan 

JK 

“pa’risi ulungku, hattalai 

punna a’dundu naungki, 

alippu-lippu a pole” 

Sakit kepala, terasa 
sangat berat ketika 
menundukkan kepala ke 
bawah, merasa pusing. 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

Faktor Penyebab Hipertensi 

1. Faktor Penyebab 
Hipertensi 

SA 

“nakke naiki tekananna 

raraku punna lohe ku 
pikkirri, a nganrea nu 
pa’ja-pa’jayya, nu santan 

santanga, nganre durian, 
angganre doang, na rie 
biasa ampitabaiki” 

Saya tinggi tekanan 
darahku ketika terlalu 
banyak pikiran, banyak 
memakan makanan 
yang asing, bersantan, 
makan durian, makan 
udang dan santet ” 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
penyebab 
tekanan darah 
tinggi karena 
terlalu banyak 
mengonsumsi 
makanan yang 
mengandung 
garam dan 
santan. Informan 
lainnya 
mengatakan 
penyebab 
tekanan darah 
tinggi karena 
terlalu banyak 
pikiran, makan 
durian dan udang 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
mengetahui 
penyebab 
terjadinya 
hipertensi 

HN 

“nakke nuku isse a naiki 
tekanannna rarayya biasa 
punna kancangi bateta 
angnganre nu pa’ja-
pa’jayya, stresski 

lohekalea ni pikkiri, larro-
larroi maki naung” 

Yang saya ketahui 
tekanan darah tinggi 
biasanya diakibatkan 
apabila kita terlalu 
sering mengonsumsi 
makanan yang asing, 
stress atau banyak 
pikiran, dan sering 
marah-marah 

JK 

“tekanan rarayya naiki 
punna ta’lalo nikanre nu 

pa’ja-pa’jayya nu rie pole 

santanna. Appada punna 
maing a angganre 

Tekanan darah tinggi 
diakibatkan apabila 
terlalu banyak 
mengonsumsi makanan 
yang mengandung 

Informan 
mengatakan 
bahwa faktor 
penyebab 
hipertensi yakni 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa bahwa 
faktor penyebab 
hipertensi yakni 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

kampalo na juku pallu 
marayya nu pa’ja-pajayya. 
Nyamang iyya, mingka 
sanging naik i tekananna 
raraku punna maing i 
kukanre” 

garam dan santan. 
Seperti, ketika saya 
setelah makan kampalo 
dan ikan pindang yang 
asing. Rasanya memang 
enak, tapi selalu tinggi 
tekanan darahku setelah 
memakannya. 

terlalu banyak 
mengonsumsi 
makanan yang 
mengandung 
garam dan santan 

terlalu banyak 
mengonsumsi 
makanan yang 
mengandung 
garam dan santan 

Upaya Pencegahan Hipertensi 

1. Upaya pencegahan 
hipertensi 

SA 

“lampa a ri sanroa, a’ling 

a mulai tala nganre ma 
durian, doang, nu pa’ja-
pa’jayya todo nak” 

Berkunjung ke dukun, 
serta mengurangi 
memakan durian, udang 
dan makanan yang 
mengandung banyak 
garam. 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 
hipertensi yaitu 
dengan 
mengurangi 
memakan 
makanan yang 
mengandung 
banyak garam, 
santan, tidak 
memakan durian 
dan udang. 
Informan lainnya 
mengatakan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
memahami upaya 
pencegahan 
hipertensi 

HN 

“nakke a’ling ma 

angnganre nu santan-
santan, sanging antinro 
alloa na haji pakkasiakku 
na he’berea tinro punna 

bangngi i” 

Saya mengurangi 
menkonsumsi makanan 
yang mengandung 
banyak santan, tidur 
siang untuk 
memperbaiki perasaan 
dan cepat tidur saat 
malam. 

JK 
“a’ling ma na tala 

kancang ma anganre nu 
pa’ja-pajayya, tala lohe 

mengurangi makan 
makanan yang 
mengandung banyak 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

todo’mi kujama, riballak 

mami a” 
garam, mengurangi 
kerjaan dan tinggal di 
rumah. 

upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
berobat ke dukun 
dan dokter serta 
meminum obat 

2. Upaya pencegahan 
hipertensi dengan 
ritual khusus 

SA 
“anginung a ere nu maing 

a na assallang sanroku” 
Minum air yang dikasih 
oleh dukun 

Informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
ritual khusus 
yaitu dengan 
minum air yang 
diberikan oleh 
dukun. Informan 
lainnya juga 
mengatakan 
upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional) serta 
memakan 
makanan pahit 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
melakukan ritual 
khusus dalam 
upaya 
pencegahan 
hipertensi 

HN 

“punna lampa a sanro 

nisare a ere nu maing 
memang a ni assallang, 
injo to’mi sanging ku 

inung” 

Kalau saya ke dukun 
dikasih air yang sudah 
dibaca-baca, itumi yang 
sering saya minum 

JK 

“biasa a nakke ku sahatu 

kalengku, na biasa ku 
inung injo ere nu na 
dahuang a sanroku” 

Biasanya saya 
melakukan sahatu 
(sauna tradisional) serta 
meminum air yang 
diberikan oleh dukun 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

Upaya Pengobatan Tradisional 

1. Pengobatan 
Tradisional yang 
dilakukan selama 
menderita hipertensi 

SA 

“biasa ku sahatu 

kalengku, na angnginung 
a ile nukuhaju battu ri 
raung-raung kajua appada 
pucuk kaliki” 

Biasanya ku sahatu 
(sauna tradisional) dan 
meminum obat yang 
saya buat dari daun-
daunan seperti, pucuk 
daun pepaya 

Informan 
mengatakan 
bahwa 
pengobatan 
tradisional yang 
dilakukan selama 
menderita 
hipertensi yakni 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional ala 
Kajang) dan 
meminum obat 
herbal seperti 
daun pucuk 
pepaya, daun 
cambarinono, 
daun paria dan 
ballo 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
melakukan 
pengobatan 
tradisional 
hipertensi 

HN 

“injo ji ku inung ere nu 

didahuang a ri sanroku, 
na biasa a angnginung ile 
battu ri raung-raung 
kajua” 

Yang saya minum air 
dari dukun, dan biasa 
juga minum obat yang 
terbuat dari daun-
daunan 

JK 

“ku suro sahatu i kalengku 

ri anakku, sanging 
angnganre todoa utang 
battu ri raun na buah 
paria, angnginung todoa 
tua’ ta’ sikali-kali” 

Ku suruh sahatu (sauna 
tradisional) diriku sama 
anakku, sering makan 
sayur daun dan buah 
paria dan meminum 
tua’ sesekali 

2. Lebih sering minum 
obat tradisional atau 
obat yang diberikan 
oleh dokter/petugas 
kesehatan 

SA 

“…nakke, sisikali ja 

lampa a dottoro, ile nu 
nukuhaju batturi raung-
raung a ji ku inung. Punna 
ballo mi ku sa’ring tala 

lampa ja ri dottoroa….” 

Saya sesekali pergi ke 
dokter, obat herbal 
sering saya minum yang 
terbuat dari daun-
daunan, kalau membaik 
mi tidak ke dokter 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
sering minum 
obat tradisional 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering obat 
tradisional 
dibanding obat 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

HN 

“ile nu nasareang ri 

dottoroa biasaji ku 
inung. Mingka nu 
sanging ku inung ere na 
sanroku” 
 

Obat yang dari dokter 
biasa juga ku minum, 
tapi lebih sering 
meminum air yang 
diberikan oleh dukun. 

seperti obat yang 
berasal dari 
bahan herbal 
daun-daunan dan 
air dari dukun. 
dibanding obat 
yang dari dokter 
karena, jarang ke 
dokter. Dan 
informan lainnya 
lebih sering 
minum obat dari 
dokter tapi tetap 
meminum obat 
yang diberikan 
oleh dukun   

yang diberikan 
oleh 
dokter/petugas 
kesehatan 

JK 

“ta’rikala ja angnginung 

ile nu na sareang a 
dottora, sanging ile raung-
raung kaju pai’ ji ku inung 

nakke pada raun 
cambarinono na ta’sikali 

angnginung a todo tua” 

Obat yang dari 
makanan pahit seperti 
daun paria dan sesekali 
minum tua’ 

3. Lebih murah dan 
praktis obat 
tradisional atau obat 
dari dokter 

SA 

“ile sanro, ka tala ku 
bayaraji, rie ile nu kuhaju 
kale-kale ji jari ku isse ji 
campuranna appada injo 
pucuk na raung kalikiyya, 
nu gampang to’ji 

hajuanna nak” 

Obat yang dari sanro 
(dukun) tidak dibayar, 
ada juga obat yang 
saya buat sendiri jadi 
saya tau bahan-bahan 
campuran obatku 
seperti pucuk daun 
pepaya, dan 
pembuatannya sangat 
mudah 

Informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
murah dan 
praktis obat 
tradisional 
dibanding obat 
yang dari dokter 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
merasa lebih 
praktis dan 
murah ketika 
meminum obat 
tradisional 
dibanding obat 
dari dokter 
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HN 

“ile battu ri sanroa ka 

nikeo kale ji sanro a 
lampa riballak a iyya, 
anre ja ki bayara” 

Obat dari dukun karena 
di panggil dukun datang 
kerumah, dan tidak 
membayar 

JK 

“nu battu ri sanroa, ka ere 
ji ni inung iyya, tala 
bayara jaki” 

Obat dari sanro 
(dukun), karena, air di 
minum dan tidak 
membayar 

4. Lebih sering 
berkunjung ke 
dukun atau ke 
puskesmas 

SA 
“Sanging lampa kale ja 

assanro” 
Lebih sering 
berkunjung ke dukun 

Informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas, 
salah satu 
informan sesekali 
berkunjung ke 
puskesmas ketika 
obat yang 
diberikan oleh 
dukun kurang 
berkhasiat 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas 

HN 

“Biasa ja lampa ri 

puskesmas a punna tala 
mampang mi ku sa’ring 

ilena sanroku” 

Biasa ke puskesmas 
kalau obat yang 
diberikan oleh dukun 
kurang berkhasiat 

JK 

“sanro” dukun 

5. Efek samping dari 
obat tradisional SA 

“tala rie ja kusa’ring. 

Ballo ji selama ku 
angnginung i” 

Tidak ada efek samping 
yang dirasakan selama 

Informan 
mengatakan 
bahwa tidak ada 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa tidak ada 
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meminum obat 
tradisional 

efek samping 
dari obat 
tradisional 

efek samping 
dari obat 
tradisional yang 
dikonsumsi oleh 
informan 
hipertensi  

HN “anre ja” Tidak ada 

JK 

“anre’ ja nak, hasiatna ji 

lohe” 
Tidak ada nak, 
khasiatnya banyak 

6. Obat tradisional 
aman dikonsumsi 
kapan saja 

SA “aman ji” Aman Informan 
mengatakan 
bahwa obat 
tradisional aman 
dikonsumsi 
kapan saja, 
informan lainnya 
mengatakan 
bahwa obat 
tradisional 
sebaiknya 
dikonsumsi 
ketika kita sakit 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa obat 
tradisional tidak 
bisa dikonsumsi 
kapan saja 

HN 
“garring paki isse nadi 

inung i do” 
Ketika sakit baru 
minum obat tradisional 

JK 

Aman ji iyya, mingka ballo 
na garring -garring paki 
isse na di inung i. ka nu 
bua’buangan garring jari 

bua’buangan to’i ile na 

nak” 

Aman, tapi bagusnya 
diminum ketika sakit. 
karena banyak jenis 
penyakit dan obatnya 
juga bermacam-macam 

Ritual Khusus dalam upaya pemeliharaan diri berkaitan dengan hipertensi 

1. Ritual khusus yang 
dilakukan dalam 
upaya pemeliharaan 

SA 

“sanging a’dangka-dakka 
bangkeng ele’ki na biasa 

todo a ku sahatu 
kalengku” 

Sering jalan-jalan pagi, 
dan melakukan sahatu 
(sauna tradisional) 

Informan 
mengatakan 
bahwa ritual 
khusus yang 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa ritual 
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diri yang berkaitan 
dengan hipertensi 

HN 

“tau lalang kawasan a 
kunni dakka bangkeng 
ballo napaka seha’ kalea” 

Orang dalam kawasan 
disini dakka bangkeng 
(berjalan tanpa 
menggunakan alas kaki) 
bagus untuk kesehatan 

dilakukan dalam 
upaya 
pemeliharaan 
Kesehatan yang 
berkaitan dengan 
hipertensi yakni 
informan 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional). Satu 
informan 
mengatakan 
bahwa tidak ada 
ritual khusus 
yang dilakukan 

khusus yang 
dilakukan 

JK 

“ku sahatu kalengku” Ku sauna tradisional 
diriku 

Dukungan Petugas Kesehatan 

1. Sikap petugas 
Kesehatan saat 
penderita hipertensi 
menjalani 
pengobatan di 
Puskesmas Tanah 
Toa 

SA 

“Balloji nu sombere, 

mingka nakke ji memang 
tala sanging lampa ri 
puskesmas” 

bagus, tapi saya 
memang yang jarang ke 
puskesmas 

Informan 
mengatakan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan saat 
penderita 
hipertensi 
menjalani 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan bagus 
dan sangat ramah 
saat penderita 
hipertensi 

HN 

“ballo, na kuta’nangki 

apa-apai pa’risiku, na 

paressa ma nampa nadahu 
ma ile ” 

bagus, na tanyakan apa-
apa saja keluhan 
sakitku, baru dokter 
periksa lalu diberi obat 
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JK 

Biasa rie mae ri ballak ku 
sisikali na pariksa tensiku 

Sesekali datang 
kerumah periksa 
tensiku 

pengobatan 
sangat baik dan 
sesekali 
berkunjung ke 
rumah informan 
untuk memeriksa 
tekanan darah 

menjalani 
pengobatan di 
puskesmas tanah 
toa 

Persepsi Terkait Hipertensi 

1. Pengertian 
Hipertensi SA 

“Injo hipertensiyya punna 

naik i tekananna rarayya” 

Hipertensi itu adalah 
ketika tekanan darah 
tinggi 

Informan 
mengatakan 
hipertensi adalah 
hipertensi adalah 
ketika tekanan 
darah tinggi 
sebagian lainnya 
mengatakan 
hipertensi 
kondisi dimana 
tekanan darah 
tinggi atau 
meningkat 
berdasarkan dari 
diagnosis dokter. 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa kurangnya 
pemahaman 
informan terkait 
pengertian 
hipertensi 

HN 

“Punna panguppaku nakke 

Hipertensi injo punna 

naiki atau tinggi i 

tekananna rarayya punna 

maingki naparessa 

dottoroa” 

Kalau menurut saya 

tentang hipertensi itu 

ketika tekanan darah 

meningkat atau tinggi 

setelah diperiksa oleh 

dokter 

JK 

“Hipertensi injo punna  

tinggi i tensi na rarayya” 
Hipertensi itu ketika 
hasil tensi darah tinggi 

2. Gejala Hipertensi 
SA 

“biasana pa’risi i ulungku 

bigian oro’ku biasa todo 

nalippuia” 

Biasanya sakit kepala 
bagian belakang dan 
merasakan pusing 

informan 
mengatakan 
bahwa gejala 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
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HN 

“pa’risi ulungku 

batturiboko attarrusu 
ridallekang, biasa a pole 
nakodi-kodi i ha’gengku 

pingsan” 

Sakit kepala bagian 
belakang hingga bagian 
depan, biasanya juga 
sampai pingsan 

hipertensi adalah 
sakit kepala, 
merasa pusing 
bahkan ada yang 
sampai pingsan. 
Sebagian lainnya 
mengatakan 
gejala hipertensi 
adalah detak 
jantung lebih 
cepat, suka 
marah-marah dan 
merasa berat 
ketika 
menundukkan 
kepala. 

mengetahui 
gejala hipertensi 

JK 

“pa’risi ulua, hattalai 

punna a’dundu naungki, 

alippu-lippu a pole” 

Sakit kepala, terasa 
sangat berat ketika 
menundukkan kepala ke 
bawah, merasa pusing. 

Faktor Penyebab Hipertensi 

1. Faktor Penyebab 
Hipertensi 

SA 

“nakke naiki tekananna 
raraku punna lohe ku 
pikkirri, a nganrea lohe nu 
pa’ja-pa’jayya, nulohea 

santanna, nganre durian 
na angganre doang” 

Saya tinggi tekanan 
darahku ketika banyak 
pikiran, banyak 
memakan makanan 
yang asing, bersantan, 
makan durian dan 
makan udang” 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
penyebab 
tekanan darah 
tinggi karena 
terlalu banyak 
mengonsumsi 
makanan yang 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
mengetahui 
penyebab 
terjadinya 
hipertensi 

HN 
“naiki tekanannna rarayya 
biasa punna stresski lohe 

Tekanan darah tinggi 
biasanya diakibatkan 
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ni pikkiri, larro-larroi 
maki naung” 

apabila kita stress atau 
banyak pikiran, dan 
sering marah-marah 

mengandung 
garam dan 
santan. Informan 
lainnya 
mengatakan 
penyebab 
tekanan darah 
tinggi karena 
terlalu banyak 
pikiran, makan 
durian dan udang 

JK 

“tekanan rarayya naiki 
punna ta’lalo lohe nikanre 

nu pa’ja-pa’jayya nu 

lohea pole santanna. 
Appada punna maing a 
angganre kampalo na juku 
pallu ma’ra. Nyamang 

iyya, mingka sanging naik 
i tekananna raraku punna 
maing i kukanre” 

Tekanan darah tinggi 
diakibatkan apabila 
terlalu banyak 
mengonsumsi makanan 
yang mengandung 
garam dan santan. 
Seperti, ketika saya 
setelah makan kampalo 
dan ikan pindang. 
Rasanya memang enak, 
tapi selalu tinggi 
tekanan darahku setelah 
memakannya. 
 

Informan 
mengatakan 
bahwa faktor 
penyebab 
hipertensi yakni 
terlalu banyak 
mengkonsumsi 
makanan yang 
mengandung 
garam dan santan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa bahwa 
faktor penyebab 
hipertensi yakni 
terlalu banyak 
mengonsumsi 
makanan yang 
mengandung 
garam dan santan 

Upaya Pencegahan Hipertensi 
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1. Upaya pencegahan 
hipertensi 

SA 

“lampa a ri dottoroa na ri 

sanroa, a’ling a mulai tala 

nganre ma durian, doang, 
nu santan-santan a todo” 

Pergi berobat ke dokter 
dan dukun, serta tidak 
memakan durian, udang 
dan makanan yang 
mengandung santan. 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 
hipertensi yaitu 
dengan 
mengurangi 
memakan 
makanan yang 
mengandung 
banyak garam, 
santan, tidak 
memakan durian 
dan udang. 
Informan lainnya 
mengatakan 
upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
berobat ke dukun 
dan dokter serta 
meminum obat 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
memahami upaya 
pencegahan 
hipertensi 

HN 

“kukurangi I angnganre 

nu santan-santan a, 
sanging antinro alloa na 
haji pakkasiakku na 
he’berea tinro punna 
bangngi i” 

Mengurangi memakan 
makanan yang 
mengandung santan, 
tidur siang untuk 
memperbaiki perasaan 
dan cepat tidur saat 
malam. 

JK 

“lampa a sanro, 

angnginung todo ma ile, 
kukurangi todo mi 
anganre nu pa’ja-pajayya, 
tala lohe todo’mi kujama, 
riballak mami a” 

Pergi ke dukun, minum 
obat, mengurangi 
makan makanan yang 
mengandung banyak 
garam, mengurangi 
kerjaan dan tinggal di 
rumah. 

2. Upaya pencegahan 
hipertensi dengan 
ritual khusus 

SA 
“anginung a ere nu maing 

a na assallang sanroku” 
Minum air yang dikasih 
oleh dukun 

Informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
melakukan ritual 

HN 
“punna lampa a sanro 

nisare a ere nu maing 
Kalau saya ke dukun 
saya dikasih air yang 
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memang a ni assallang, 
biasa todo nakke ji ni 
assala ri sanroa” 

sudah dibaca-baca, 
biasa juga saya yang 
dibaca-bacai 

hipertensi dengan 
ritual khusus 
yaitu dengan 
meminum air 
yang diberikan 
oleh dukun. 
Informan lainnya 
juga mengatakan 
upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional) serta 
memakan 
makanan pahit 

khusus dalam 
upaya 
pencegahan 
hipertensi 

JK 

“biasa a nakke ku sahatu 

kalengku, na biasa ku 
inung injo ere nu na 
dahuang a sanroku” 

Biasanya saya 
melakukan sahatu 
(sauna tradisional) serta 
meminum air yang 
diberikan oleh dukun 

Upaya Pengobatan Tradisional 

1. Pengobatan 
Tradisional yang 
dilakukan selama 
menderita hipertensi 

SA 

“biasa ku sahatu 

kalengku, na angnginung 
todo a ile nukuhaju battu 
ri pucuk kaliki a” 

Biasanya saya 
mengsauna diri saya 
dan meminum obat saya 
buat dari pucuk daun 
pepaya 

Informan 
mengatakan 
bahwa 
pengobatan 
tradisional yang 
dilakukan selama 
menderita 
hipertensi yakni 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
melakukan 
pengobatan 
tradisional 
hipertensi HN 

“injo ji ku inung ere nu 

battu a ri sanroku, na 
biasa todo’ angnginung a 

saya minum air yang 
dari dukun, dan biasa 
juga minum obat yang 
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ile battu ri raun 
cambarinono” 

terbuat dari daun 
cambarinono 

melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional ala 
Kajang) dan 
meminum obat 
herbal seperti 
daun pucuk 
pepaya, daun 
cambarinono, 
daun paria dan 
ballo 

JK 

“ku suro sahatu i kalengku 

ri anakku, sanging 
angnganre todoa utang 
battu ri raun paria na 
angnginung todoa ballo 
sisikali” 

Ku suruh sauna diriku 
sama anakku, sering 
makan sayur daun paria 
dan meminum ballo 
sesekali 

2. Lebih sering Minum 
obat tradisional atau 
obat yang diberikan 
oleh dokter/petugas 
kesehatan 

SA 

“nakke, sisikali ja lampa a 

dottoro, ile battu ri raung-
raung a ji ku inung. Punna 
ballo mi ku sa’ring tala 
lampa ja ri dottoroa” 

Saya sesekali pergi ke 
dokter, obat herbal 
kuminum yang dari 
daun-daunan, kalau 
bagus kurasa tidak ke 
dokter ma 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
sering minum 
obat tradisional 
seperti obat yang 
berasal dari 
bahan herbal 
daun-daunan dan 
air dari dukun. 
dibanding obat 
yang dari dokter 
karena, jarang ke 
dokter. Dan 
informan lainnya 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering obat 
tradisional 
dibanding obat 
yang diberikan 
oleh 
dokter/petugas 
kesehatan 

HN 

“ile battu ri dottoroa 

sanging ku inung. Mingka 
ku inung todo’ ji ere nu 

battu a ri sanroku” 

Obat yang dari dokter 
sering ku minum, tapi 
ku minum juga air yang 
di kasika sama dukun 

JK 

“sanging ile sene’-sene’ 

pahit ji ku inung nakke 
pada raun paria na 
sesekali ballo todo” 

Obat yang dari 
makanan pahit seperti 
daun paria dan sesekali 
minum ballo 
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lebih sering 
minum obat dari 
dokter tapi tetap 
meminum obat 
yang diberikan 
oleh dukun   

3. Lebih murah dan 
praktis obat 
tradisional atau obat 
dari dokter 

SA 

“ile battue ri sanroku, na 
ile nu kuhaju kale-kale ji 
jari ku isse ji campuranna. 
hehe” 

Obat dari dukunku, dan 
obat yang bikin sendiri 
jadi ku tau 
campurannya. hehe 

Informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
murah dan 
praktis obat 
tradisional 
dibanding obat 
yang dari dokter 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
merasa lebih 
praktis dan 
murah ketika 
meminum obat 
tradisional 
dibanding obat 
dari dokter 

HN 

“ile battue ri sanroa ka 

nikeo kale ji sanro a 
lampa riballak a iyya, 
anre todo’ ja ki bayara” 

Obat dari dukun karena 
di panggil dukun datang 
kerumah, tidak dibayar 

JK 
“nu battu ri sanroa, ka ere 

ji ni inung iyya, assempo-
sempo todo isse iyya” 

Dari dukun karena air  
diminum dan lebih 
murah 

4. Lebih sering 
berkunjung ke 
dukun atau ke 
puskesmas 

SA 
“Sanging lampa kale ja 
assanro” 

Sering berkunjung ke 
dukun 

Informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas, 
salah satu 
informan sesekali 
berkunjung ke 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas 

HN 

Biasa lampa ja ri 
puskesmas a punna tala 
mampang mi ku sa’ring ile 

nu battu a ri sanroku 

Biasa ke puskesmas 
kalau obat yang 
diberikan oleh dukun 
kurang berkhasiat 

JK 

“sanro” dukun 
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puskesmas ketika 
obat yang 
diberikan oleh 
dukun kurang 
berkhasiat 

5. Efek samping dari 
obat tradisional 

SA 

“tala rie ja kusa’ring efek 

sampingna nak. Ballo ji 
pappisa’ringku salama ku 

angnginung i” 

Tidak ada efek 
sampingnya, baik-baik 
kurasa selama ku 
minum 

Informan 
mengatakan 
bahwa tidak ada 
efek samping 
dari obat 
tradisional 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa tidak ada 
efek samping 
dari obat 
tradisional yang 
dikonsumsi oleh 
informan 
hipertensi  

HN “anre ja” Tidak ada 

JK 

“anre’ ja nak, hasiatna ji 

lohe” 
Tidak ada nak, 
khasiatnya banyak 

6. Obat tradisional 
aman dikonsumsi 
kapan saja 

SA “aman ji” Aman Informan 
mengatakan 
bahwa obat 
tradisional aman 
dikonsumsi 
kapan saja, 
informan lainnya 
mengatakan 
bahwa obat 
tradisional 
sebaiknya 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa obat 
tradisional tidak 
bisa dikonsumsi 
kapan saja 

HN 
“garring todo’ paki isse 

nadi inung i do” 
Sakit paki lagi baru 
diminum 

JK 

“amanji iyya, mingka 

ballo na garring -garring 
paki isse na di inung i, ka 
nu bua’buangan garring 

jari bua’buangan to’i ile 

na nak” 

bagusnya diminum 
kalau sakit paki lagi 
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dikonsumsi 
ketika kita sakit 

Ritual Khusus dalam upaya pemeliharaan diri berkaitan dengan hipertensi 

1. Ritual khusus yang 
dilakukan dalam 
upaya pemeliharaan 
diri yang berkaitan 
dengan hipertensi 

SA 
“sanging a’dangka-dakka 
ele’ki na biasa todo a ku 

sahatu kalengku” 

Sering jalan-jalan pagi, 
dan melakukan sahatu 
(sauna tradisional) 

Informan 
mengatakan 
bahwa ritual 
khusus yang 
dilakukan dalam 
upaya 
pemeliharaan 
Kesehatan yang 
berkaitan dengan 
hipertensi yakni 
informan 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional). Satu 
informan 
mengatakan 
bahwa tidak ada 
ritual khusus 
yang dilakukan 
 
 
 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa terdapat 
ritual khusus 
yang dilakukan 
informan dalam 
upaya 
pemeliharaan 
Kesehatan yang 
berkaitan dengan 
hipertensi 

HN 

“tau lalang kawasan a 

kunni dakka bangkeng 
ballo nap aka seha’ 

kalea” 

Orang dalam kawasan 
adat tradisi “A’dakka 

bangkeng” (berjalan 
tanpa menggunakan 
alas kaki) bagus untuk 
kesehatan 

JK 

“ku sahatu kalengku” Ku sauna tradisional 
diriku 

Dukungan Petugas Kesehatan 
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1. Sikap petugas 
Kesehatan saat 
penderita hipertensi 
menjalani 
pengobatan di 
Puskesmas Tanah 
Toa 

SA 

“Balloji nu sombere, 

mingka nakke ji memang 
tala sanging lampa ri 
puskesmas” 

bagus, tapi saya 
memang yang jarang ke 
puskesmas 

Informan 
mengatakan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan saat 
penderita 
hipertensi 
menjalani 
pengobatan 
sangat baik dan 
sesekali 
berkunjung ke 
rumah informan 
untuk memeriksa 
tekanan darah 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan bagus 
dan sangat ramah 
saat penderita 
hipertensi 
menjalani 
pengobatan di 
puskesmas tanah 
toa 

HN 

“ballo, na kuta’nangki 

apa-apai pa’risiku, na 

paressa ma nampa nadahu 
ma ile ” 

bagus, na tanyakan apa-
apa saja keluhan 
sakitku, baru na periksa 
dan di beri obat 

JK 

Ballo kalea ji, biasa rie 
mae ri ballak ku sisikali na 
pariksa tensiku 

Bagus sekali, sesekali 
biasanya datang 
kerumah periksa 
tensiku 
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Persepsi terkait Hipertensi 

1. Faktor yang dapat 
membuat penderita 
patuh dalam 
menjalani 
pengobatan 

HR 

“Pertama kami di 

puskesmas membuat salah 

satu jadwal yaitu 

poswindu. Dimana 

petugas Kesehatan keluar 

itu secara pertim ke 

posyandu yang ada di 

desa. Yang keluar itu 

yaitu petugas ptm, nah 

disitu setiap posyandu 

melakukan kegiatan yaitu 

pemeriksaan tensi dalam 

hal ini juga mereka 

memberikan beberapa 

penyuluhan atau indikasi 

Pertama pihak dari 
puskesmas Tanah Toa 
membuat jadwal yang 
disebut sebagai 
poswindu. Dimana, 
petugas kesehatan PTM 
secara pertim 
berkunjung ke 
posyandu yang ada di 
setiap desa untuk 
melakukan 
pemeriksaan tekanan 
darah serta melakukan 
penyuluhan kepada 
penderita hipertensi 
terkait efek ketika tidak 
menjalankan 
pengobatan secara rutin 
ke puskesmas. Dan 
dianjurkan untuk patuh 

Informan 
mengatakan bahwa 
faktor yang 
membuat penderita 
patuh dalam 
menjalani 
pengobatan 
hipertensi yakni 
dengan kunjungan 
petugas kesehatan 
PTM secara bertim 
ke posyandu di 
setiap desa dan 
melakukan 
pemeriksaan 
tekanan darah serta 
melakukan 
penyuluhan. 
 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan 
puskesmas 
Tanah Toa 
melakukan 
berbagai cara 
agar penderita 
hipertensi dapat 
patuh dalam 
menjalani 
pengobatan 



 

 

 

 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

kepada penderita 

hipertensi tentang 

bagaimana efeknya itu 

kalau tidak berobat 

secara rutin atau tidak 

teratur dan penderita 

dianjurkan untuk patuh 

dalam menjalani 

pengobatan hipertensi ke 

puskesmas tanah toa” 

dalam menjalankan 
pengobatan hipertensi 

2. Penderita hipertensi 
lebih sering 
berkunjung ke 
puskesmas atau ke 
dukun untuk 
melakukan 
pengobatan HR 

“kalau disinikan daerah 

yang masih sangat tinggi 
kepercayaanya dengan 
kebudayaan leluhur 
khususnya daerah 
kawasan adat Ammatoa, 
sesekali ji memang 
berkunjung ke puskesmas. 
Mereka lebih sering ke 
sanro atau minum obat 
tradisional ji. Kecuali 
kalau parah mi sakitnya 

Kalau di Ammatoa 
masih sangat percaya 
dengan kebudayaan 
leluhur mereka. 
Terkhusus masyarakat 
Kawasan adat 
Ammatoa hanya 
sesekali berkunjung ke 
puskesmas. Mereka 
lebih sering berkunjung 
ke dukun atau hanya 
minum obat herbal 
tradisional. Kecuali, 

informan 
mengatakan bahwa 
penderita 
hipertensi lebih 
sering berkunjung 
ke dukun 
dibanding ke 
puskesmas Tanah 
Toa 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering 
berkunjung ke 
dukun daripada  
berkunjung ke 
puskesmas 
Tanah Toa 
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baru di bawa ke 
puskesmas” 

kalau penyakitnya 
sudah parah mereka 
baru dibawa ke 
puskesmas 

3. Efek samping 
penggunaan secara 
bersamaan obat 
tradisional dengan 
obat dari dokter  

HR 

“Tidak adaji efek 

sampingnya” 
Tidak terdapat efek 
samping 

Informan 
mengatakan bahwa 
tidak ada efek 
samping 
penggunaan secara 
bersamaan obat 
tradisional dengan 
obat dari 
dokter/puskesmas 
Tanah Toa 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa 
penggunaan 
secara bersamaan 
antara obat 
tradisional dan 
obat yang 
diberikan oleh 
dokter tidak ada 
efek sampingnya. 

4. Penyuluhan terkait 
hipertensi baik 
secara 
berkelompok 
maupun face to 
face dengan 
penderita hipertensi 

HR 

“kalau untuk penyuluhan 

itu biasanya dilaksanakan 
Tri wulan sekali. Tapi, 
kalau untuk face to face 
itu setiap kali ada 
penderita hipertensi yang 
berkunjung ke sini pasti 
akan diberikan edukasi 
terkait hipertensi” 

Kalau untuk 
penyuluhan terkait 
hipertensi dilaksanakan 
3 bulan sekali ke 
posyandu tiap desa. 
Tapi untuk face to 
face/perorangan 
diberikan edukasi 
kepada pasien 
hipertensi yang 
berkunjung ke 
puskesmas Tanah Toa 

Informan 
mengatakan bahwa 
penyuluhan terkait 
hipertensi secara 
berkelompok 
dilakukan 3 bulan 
sekali. Dan untuk 
face to face 
dilakukan setiap 
ada penderita 
hipertensi yang 
berkunjung ke 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan 
puskesmas 
Tanah Toa 
melakukan 
penyuluhan bak 
secara 
berkelompok 
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puskesmas Tanah 
Toa 

maupun melalui 
face to face. 

5. Penjelasan terkait 
dampak dari 
hipertensi jika tidak 
berobat secara rutin  

HR 

“sudah pasti nak 
diberikan penjelasan 
terkait itu, pas 
penyuluhan dan saat face 
to face dengan pasien 
hipertensi” 

Sudah pasti diberikan 
penjelasan terkait 
dampak dari hipertensi 
jika tidak berobat 
secara rutin baik pada 
saat penyuluhan 
maupun saat face to 
face dengan penderita 
hipertensi 

Informan 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan 
menjelaskan 
terkait dampak dari 
hipertensi jika 
tidak berobat 
secara rutin. 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan 
menjelaskan 
kepada penderita 
hipertensi terkait 
dampak apabila 
penderita tidak 
melakukan 
pengobatan 
secara rutin 

6. Mengingatkan 
penderita hipertensi 
untuk rajin control 
serta berobat secara 
teratur 

HR 

“Iye selalu diingatkan 

setiap kali mereka datang 
ke puskesmas” 

Pasien hipertensi selalu 
di ingatkan oleh 
petugas kesehatan 
untuk rajin melakukan 
control dan berobat 
secara rutin 

Informan 
mengatakan bahwa 
pasien selalu 
diingatkan untuk 
rajin control dan 
berobat secara 
rutin ke puskesmas 
Tanah Toa 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan selalu 
mengingatkan 
pasien hipertensi 
yang berkunjung 
ke puskesmas 
Tanah Toa untuk 
control dan 
berobat secara 
teratur 
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7. Memeriksa 
kemajuan penderita 
dalam menjalani 
pengobatan 

HR 

“iye selalu diperiksa nak” Selalu diperiksa Informan 
mengatakan bahwa 
petugas kesehatan 
selalu memeriksa 
kemajuan 
penderita 
hipertensi dalam 
menjalani 
pengobatan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa petugas 
kesehatan 
memeriksa 
kemajuan 
penderita 
hipertensi dalam 
menjalani 
pengobatan 

8. Program kesehatan 
yang dilakukan 
oleh pihak 
puskesmas Tanah 
Toa terkait 
hipertensi 

HR 

“kegiatan penyuluhan, di 

cek tekanan darahnya 
masyarakat, senam sehat 
yang dilakukan di 
posyandi yang biasanya 
dilakukan tri wulan 
sekali” 

Kegiatan penyuluhan 
terkait hipertensi, 
pemeriksaan tekanan 
darah, senam sehat 
yang dilakukan di 
posyandu yang 
dilakukan 3 bulan 
sekali. 

Informan 
mengatakan bahwa 
program kesehatan 
yang dilakukan 
oleh pihak 
puskesmas Tanah 
Toa terkait 
hipertensi yakni 
penyuluhan, 
pemeriksaan 
tekanan darah dan 
senam sehat. 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa terdapat 
program 
kesehatan yang 
dilakukan oleh 
pihak puskesmas 
Tanah Toa 
terkait Hipertensi 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Kepala Suku Adat Ammatoa 
 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

Persepsi Terkait Hipertensi 

1. Pengertian 
Hipertensi 

Amma 

“panguppaku nakke injo 

Hipertensi punna naiki 

atau tinggi i tekananna 

rarayya” 

Menurut saya hipertensi 

adalah ketika tekanan 

darah meningkat atau 

tekanan darah tinggi  

 

Informan 
mengatakan 
hipertensi adalah 
ketika tekanan 
darah meningkat 
atau tekanan 
darah tinggi 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa kurangnya 
pemahaman 
informan terkait 
pengertian 
hipertensi 

2. Gejala Hipertensi 

Amma 

“a pa’risi i ulua, 

kancang i a’ barutu 

barambang a, biasana 
pole sanging a’jallo-
jallo tunai a rarana” 

 

 

 

 

 

Sakit kepala, detak 
jantung terasa lebih 
cepat, biasanya juga 
orang yang hipertensi 
suka marah-
marah/emosi tidak 
terkontrol 

informan 
mengatakan 
bahwa gejala 
hipertensi adalah 
Sakit kepala, 
detak jantung 
terasa lebih 
cepat, biasanya 
juga orang yang 
hipertensi suka 
marah-
marah/emosi 
tidak terkontrol  

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
mengetahui 
gejala hipertensi 
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Faktor Penyebab Hipertensi 

1. Faktor Penyebab 
Hipertensi 

Amma 

“nakke nu ku issea, naik 

i takanan rarayya punna 
lohe ni pikkiri na rurung 
sanging anganre ki 
appada utang, mingka 
lohei ce’lana na pissing 

na. biasa todo’ a’rurung 

i punna rie ampitabaiki 
naki garring” 

Yang saya ketahui 
tekanan darah tinggi 
disebabkan karena, 
terlalu banyak pikiran, 
sering makan makanan 
yang mengandung 
garam dan ajinomoto. 
Dan biasanya hipertensi 
bersamaan dengan sakit 
yang diberikan oleh 
orang lain (santet). 

Informan 
mengatakan 
penyebab 
tekanan darah 
tinggi karena 
terlalu banyak 
pikiran, sering 
makan makanan 
yang 
mengandung 
garam dan 
ajinomoto. Dan 
biasanya 
hipertensi 
bersamaan 
dengan sakit 
yang diberikan 
oleh orang lain 
(Doti). 
 
 
 
 
 
 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
mengetahui 
penyebab 
terjadinya 
hipertensi 
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Upaya Pencegahan Hipertensi 

1. Upaya pencegahan 
hipertensi 

Amma 

“ni kurangngi i angenre 

nu pa’ja-pajayya, jaki lohe 
nipikkiri” 
 

Mengurangi makan 
makanan yang 
mengandung banyak 
garam, jangan terlalu 
banyak fikir 

Beberapa 
informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 
hipertensi yaitu 
Mengurangi 
memakan 
makanan yang 
mengandung 
banyak garam, 
jangan terlalu 
banyak fikir 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
memahami upaya 
pencegahan 
hipertensi 
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2. Upaya pencegahan 
hipertensi dengan 
ritual khusus 

Amma 

 “Biasa na ku assala ji 

taunna punna rie tumae 

attarile, atau angnginungki 

tua na sene-sene pahit 

appada raun paria. Poriti 

ki todo’ a’dakka ri batu-

batua punna ele i appada 

annorang kunniyya…” 

Biasanya ku assalaji’ 

(diobati khusus) 
orangnya, atau ku suruh 
minum tua’ (obat 

tradisional) dan 
mengonsumsi makanan 
yang pahit-pahit seperti 
daun paria, sering 
melakukan jalan pagi di 
bebatuan seperti jalanan 
yang ada disini 

Informan 
mengatakan 
bahwa upaya 
pencegahan 
hipertensi dengan 
ritual khusus 
yaitu dengan 
mengobati secara 
langsung 
penderita 
hipertensi atau 
diberikan 
minuman tua dan 
makanan yang 
pahit-pahit. Atau 
disuruh untuk 
bersauna 
tradisional 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
melakukan ritual 
khusus dalam 
upaya 
pencegahan 
hipertensi 

3. Lebih sering 
berkunjung ke 
dukun atau ke 
puskesmas 

Amma 

“Tau Lalang Kawasan a 

kunni, punna garring-
garring biasa ji lampa 
kale ji ri sanroa. 
Ta’rikalaji na lampa ri 

puskesmas a” 

Orang dalam Kawasan 
adat Ammatoa, kalau 
sakitnya tidak parah 
lebih sering ke dukun. 
Mereka berkunjung ke 
puskesmas hanya 
sesekali 

Informan 
mengatakan 
bahwa lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa informan 
lebih sering 
berkunjung ke 
dukun dibanding 
ke puskesmas 
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5. Efek samping dari 
obat tradisional 

Amma 

“Anre’ ja nu ballo ji” Tidak ada efek samping 
dari obat tradisional 

Informan 
mengatakan 
bahwa tidak ada 
efek samping 
dari obat 
tradisional 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa tidak ada 
efek samping 
dari obat 
tradisional yang 
dikonsumsi oleh 
penderita 
hipertensi  

6. Obat tradisional 
aman dikonsumsi 
kapan saja 

Amma 

“aman ji” 
 

Aman Informan 
mengatakan 
bahwa obat 
tradisional aman 
dikonsumsi 
kapan saja 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa obat 
tradisional aman 
dikonsumsi 
kapan saja 
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Ritual Khusus dalam upaya pemeliharaan diri berkaitan dengan hipertensi 

. Ritual khusus yang 
dilakukan dalam 
upaya pemeliharaan 
diri yang berkaitan 
dengan hipertensi 

Amma 

“lampa ri sanroa na 

rurung sahatu” 
 

Pergi ke dukun dan 
bersauna tradisional 

Informan 
mengatakan 
bahwa ritual 
khusus yang 
dilakukan dalam 
upaya 
pemeliharaan 
Kesehatan yang 
berkaitan dengan 
hipertensi yakni 
berkunjung ke 
dukun untuk 
berobat serta 
melakukan 
sahatu (sauna 
tradisional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa ritual 
khusus yang 
dilakukan 
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Dukungan Petugas Kesehatan 

1. Sikap petugas 
Kesehatan saat 
penderita hipertensi 
menjalani 
pengobatan di 
Puskesmas Tanah 
Toa 

Amma 

“ballo ji, biasa ji ta’rikala 

rie antama mae dottoro na 
perawat battu ripuskesmas 
a bagi-bagi ilea atau 
apparessa” 

bagus, biasa sesekali 
petugas kesehatan dari 
puskesmas Tanah Toa 
Kajang masuk ke 
Kawasan Adat 
Ammatoa untuk 
membagikan obat dan 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan 
 

Informan 
mengatakan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan saat 
penderita 
hipertensi 
menjalani 
pengobatan baik 
dan sesekali 
berkunjung untuk 
memberikan obat 
serta memeriksa 
kesehatan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa sikap 
petugas 
Kesehatan bagus 
dan sangat ramah 
saat penderita 
hipertensi 
menjalani 
pengobatan di 
puskesmas Tanah 
Toa 

 
3. Sanro (Dukun) 

Kepatuhan Berobat Hipertensi 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Penderita hipertensi 
lebih sering 
berkunjung ke 
puskesmas atau ke 
dukun untuk 

LT 

“nu ku itteyya nakke, tau 

Lalang Kawasan adat 
langkarai na lampai ri 
puskesmas a, biasa punna 
garring-garring biasana 

Yang saya perhatikan 
warga Kawasan adat 
Ammatoa sangat jarang 
berkunjung ke 
puskesmas. Biasanya 

informan 
mengatakan bahwa 
penderita 
hipertensi lebih 
sering berkunjung 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa warga 
Kawasan Adat 
Ammatoa yang 



 

 

 

 

melakukan 
pengobatan 

ji, lampa kunni i suro 
ngassala kale ji” 

kalau sakit ringan 
berkunjung ke sini lalu 
saya obati 

ke dukun 
dibanding ke 
puskesmas untuk 
melakukan 
pengobatan 

menderita 
hipertensi lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun 
dibandingkan ke 
puskesmas 
Tanah Toa 

2. Metode pengobatan 
yang dilakukan saat 
mengobati pasien 
hipertensi 

LT 

“ku assala kaleji taunna 

atau biasa todo ku 
assallang i ere nampa na 
inung i” 

Ku obati saja orangnya 
kemudian saya beri 
juga air yang sudah 
saya baca-bacai secara 
khusus 

Informan 
mengatakan bahwa 
metode 
pengobatan yang 
dilakukan saat 
mengobati pasien 
hipertensi yaitu 
dengan mengobati 
orangnya secara 
langsung dan 
memberikan air 
yang sudah 
dibaca-bacai 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa metode 
pengobatan yang 
dilakukan saat 
mengobati pasien 
hipertensi yakni 
dengan metode 
memberikan obat 
yang berasal dari 
air yang 
sebelumnya 
sudah dibaca-
bacai 

3. Jenis obat yang 
diberikan kepada 
penderita hipertensi 
saat melakukan 
pengobatan 

LT 

“ere nu maing a ku 

assallang na biasa todo 
ku hajuang ile battu ri 
ruku-ruku a atau raung-
raung kaju, appada raun 
cambarinono” 

Air yang sudah saya 
baca-bacai dan 
biasanya juga saya 
buatkan obat dari 
rumput-rumput atau 

Informan 
mengatakan bahwa 
jenis obat yang 
diberikan kepada 
penderita 
hipertensi saat 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa jenis obat 
yang diberikan 
kepada penderita 
hipertensi saat 



 

 

 

 

daun daunan, seperti 
daun cambarinono  

melakukan 
pengobatan yakni 
air dan bahan 
herbal/obat 
tradisional 

melakukan 
pengobatan 
yakni air dan 
bahan 
herbal/obat 
tradisional  

4. Efek samping 
penggunaan secara 
bersamaan obat 
tradisional dengan 
obat dari dokter  

LT 

“Tala rie ja efek samping 

na” 
Tidak terdapat efek 
samping 

Informan 
mengatakan bahwa 
tidak ada efek 
samping 
penggunaan secara 
bersamaan obat 
tradisional dengan 
obat dari dokter 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa 
penggunaan 
secara bersamaan 
antara obat 
tradisional dan 
obat yang 
diberikan oleh 
dokter tidak ada 
efek sampingnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Informan Pendukung (Keluarga Penderita Hipertensi) 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

Bentuk Dukungan Keluarga 

1. Rasa cemas 
dengan penyakit 
hipertensi yang 
di derita keluarga 

YL 

“kancang sarana 
nyahaku kanu biasa 
injo tensi na ammakku 
tiba-tiba i naik na biasa 
i kodong na kodi-kodi 
i” 

Saya sangat merasa 
cemas karena 
tekanan darah mama 
saya secara tiba-tiba 
naik dan 
menimbulkan efek 
yang berbahaya bagi 
kesehatannya. 

informan 
mengatakan 
bahwa dia sangat 
cemas dengan 
penyakit 
hipertensi yang 
diderita oleh 
mamanya, karena 
menimbulkan 
efek berbahaya 
bagi kesehatan 
seperti merasakan 
sakit kepala, 
pusing dan 
bahkan sampai 
pingsan 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa keluarga 
informan 
merasa cemas 
dengan 
penyakit 
hipertensi yang 
diderita oleh 
keluarganya 

RJ 

“iya a sara i nyahaku, 

kamase-mase pole ku 
itte kodong, ka biasana 
punna naik i tensi na 
pa’risi mi ulung na, 

allippu mi, na biasa 
todo pinsang i” 

Iya dan bahkan saya 
merasa kasihan 
melihatnya, karena 
biasanya kalau 
tekanan darahnya 
tinggi dia sering 
merasa sakit kepala, 
pusing, dan biasa 
sampai pingsan 

LK 
“kancang sarana 

nyahaku” 
saya merasa sangat 
cemas 

2. 
 

Bentuk dukungan 
yang dilakukan 
keluarga terhadap 
kepatuhan 
penderita 
hipertensi selama 

YL 

“sanging ku pa’urangi 

i lampa ri dottoroa 
apparessa tekanan 
rarana, na” 

Sering saya ingatkan 
untuk ke dokter 
memeriksakan 
tekanan darahnya 

Informan 
mengatakan 
bahwa 
Bentuk dukungan 
yang dilakukan 
keluarga terhadap 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa ada 
dukungan yang 
dilakukan 
keluarga 

RJ 
“biasa ku pa’urangi 

inung i ilena nu battu a 
Biasanya saya 
ingatkan untuk 
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menjalani 
pengobatan 

ri dottoroa na bantu a 
todo ri sanrona. Nampa 
sanging ku suro I todo 
lampa ri puskesmas a 
mingka sanging na kua 
hajima” 

minum obat yang 
diberikan oleh dokter 
dan obat dari dukun. 
Dan saya juga sering 
menyuruhnya untuk 
ke puskesmas tapi, 
dia selalu menolak 
dan mengatakan dia 
sudah sehat 

kepatuhan 
penderita 
hipertensi selama 
menjalani 
pengobatan 
yakni, dengan 
mengingatkan 
penderita untuk 
minum obat, 
memeriksakan 
tekanan darah 
bahkan 
memanggilkan 
dokter dari 
puskesmas untuk 
memeriksakan 
tekanan darah 
keluarganya yang 
penderita 
hipertensi 

terhadap 
kepatuhan 
penderita 
hipertensi 
selama 
menjalani 
pengobatan 

LK 

“biasa ku pakkeokkan 
dottoro battu ri 
puskesmas a untuk 
amparessais tekanan 
rarana” 

Biasanya saya 
memanggilkan 
dokter dari 
puskesmas Tanah 
Toa untuk 
memeriksa tekanan 
darahnya 

3. Selalu mengantar 
penderita 
hipertensi untuk 
berobat 

YL “sanging ku urang ji” Sering saya temani Beberapa 
Informan 
mengatakan 
bahwa Selalu 
mengantar 
penderita 
hipertensi untuk 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa keluarga 
selalu 
mengantar 
penderita 

RJ 

“biasa ji kuantara, 

biasa todo 
kamanakangku ku suro 
angngurang i lampa ri 
sanro na atau lampa ri 
puskesmas a” 

Sesekali saya 
mengantarnya, 
biasanya juga saya 
suruh temani sama 
ponakan saya untuk 
berkunjung ke dukun 
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atau ke puskesmas 
Tanah Toa 

berobat baik ke 
.dukun ataupun 
ke dokter. Salah 
satu informan 
juga mengatakan 
bahwa biasanya 
penderita disuruh 
antar oleh 
keponakannya 
untuk berkunjung 
ke dukun atau ke 
puskesmas Tanah 
Toa 

hipertensi untuk 
berobat 

LK 

“setiap a’lampa i ri 

sanrona sanging ku 
urangi” 

Setiap kali pergi 
berobat ke dukunnya 
saya selalu 
menemaninya 

4. Penderita 
hipertensi lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun atau ke 
puskesmas Tanah 
Toa 

YK 

“lampa ri puskesmas a 

kancang kalea pi 
garring na, atau anre 
pi sanrona” 

Berkunjung ke 
puskesmas hanya 
ketika penyakitnya 
parah, atau ketika 
dukun tidak ada 
dirumahnya 

Informan 
mengatakan 
bahwa penderita 
hipertensi lebih 
sering berkunjung 
ke dukun 
dibanding 
berkunjung ke 
puskesmas Tanah 
Toa 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa 
penderita 
hipertensi lebih 
sering 
berkunjung ke 
dukun 
dibanding 
berkunjung ke 
puskesmas 
Tanah Toa 

RJ 

“ta’rikalaji, pa’risi 

kalea pi isse ulunna 
nampa a’ra lampa ri 

puskesmas a, sanro ji 
biasa sanging na 
lampai” 

Sesekali berkunjung 
ke puskesmas ketika 
sakit kepalanya 
parah, lebih sering ke 
dukun 

LK 
“ta’rikala ji lampa ri 

puskesmas a, biasani 
passapi. la’bi nangai i 

Sesekali berkunjung 
ke puskesmas, 
biasanya di 
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a’lampa sanro atau 

nginung ile herbal-
herbal a" 

paksakan. Tapi, lebih 
suka berkunjung ke 
dukun atau minum 
obat tradisional 

5. Keluarga sering 
mengontrol 
makanan yang 
dikonsumsi oleh 
penderita 
hipertensi 

YK 

“Sanging ku pa’ling ji 

kanre-kanreangan nu 
panai a tekanan rara” 

Sering saya 
melarangnya untuk 
memakan makanan 
yang mengakibatkan 
tekanan darah tinggi 

Informan 
mengatakan 
bahwa keluarga 
sering melarang 
penderita 
hipertensi untuk 
memakan 
makanan yang 
dapat memicu 
tingginya tekanan 
darah, serta 
mengurangi kadar 
kandungan garam 
pada 
makanannya. 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa keluarga 
sering 
mengontrol 
makanan yang 
dikonsumsi 
oleh penderita 
hipertensi 

RJ 

“iye, biasa ku hajuang 
utang kale-kaleyya, ku 
kurangi i ce’lana” 

Biasanya saya 
buatkan tersendiri 
sayur yang di 
kurangi garamnya 

LK 

“biasa todo i ku 

pa’ling. Mingka 

biasana punna a’ra 

kalea I nakanre biasa 
ku dahuang ta’siki’di 

ka kamase-mase ku inte 
kodong” 

Biasanya saya 
larang, tapi kalau 
mau sekali, ku 
biarkan makan 
sedikit. Karena, saya 
merasa kasihan 
melihatnya. 

6. Membantu 
pembiayaan 
pengobatan 
hipertensi 

YK 
“nakke ngase ji iyya 

ambayarrangngi punna 
lampai tarile” 

Saya semua yang 
membiayai ketika 
berobat 

Informan 
mengatakan 
bahwa mereka 
yang membiayai 
pengobatan 
penderita 
hipertensi. Salah 

Dapat 
disimpulkan 
bahwa keluarga 
membantu 
pembiayaan 

RJ 

“biasa nakke 

bayarrangngi, mingka 
punna rie todo’ doina 

Biasanya saya yang 
bayarkan, tapi kalau 
ada uangnya dia 
sendiri yang bayar 
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anda todo’ i jadi iyya 

mi ambayarai” 
satu informan 
juga mengatakan 
kadang juga 
mereka yang 
membayar sendiri 
pengobatannya 
ketika memiliki 
uang 

pengobatan 
hipertensi 

LK 

“sanging nakke ji 

ambayarrang I” 
Saya yang sering 
membayarkan biaya 
pengobatannya 
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Lampiran 5.  

SURAT-SURAT 

A. Surat Izin Pengambilan Data Awal 
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C. Surat Izin Penelitian ke PTSP Sulawesi Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

D. Surat Izin Penelitian ke Kantor Camat Kajang dan Kepala Desa Tanah 
Toa Kabupaten Bulukumba 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

E. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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