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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terapi SEFT 
terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada lansia penderita 
hipertensi di puskesmas Jagir Surabaya. keterlibatan faktor-faktor lain terhadap 
penurunan tekanan darah yang juga diteliti adalah keteraturan minum obat, 
kecenderungan konsumsi garam dan tingkat stress. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperiment yaitu 
memberikan perlakuan terapi SEFT pada subyek penelitian. Desain penelitian 
yang digunakan adalah pre test - post test control group design dengan pembagian 
3 kelompok perlakuan. Kelompok pertama adalah kelompok yang diberikan 
perlakuan terapi SEFT 1 kali, kelompok kedua diberikan terapi SEFT 2 kali, dan 
kelompok ketiga sebagai kelompok kontrol dengan penyuluhan sebagai perlakuan 
placebo. Sampel pada penelitian ini berjumlah 15 orang pada masing-masing 
kelompok yang diambil secara consecutive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji paired t test pada masing-masing kelompok dan anova one 
way untuk menganalisis perbedaan pada ketiga kelompok. Untuk menguji 
keterkaitan variabel yang diduga berpengaruh menggunakan uji chi-square. 
Analisis regresi logistik berganda digunakan untuk menganalisis secara bersama-
sama antara terapi SEFT, keteraturan minum obat, diet garam, dan tingkat stres. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tekanan darah 
sistolik dan diastolik sebelum dan setelah terapi SEFT. Dengan terapi SEFT 1 kali 
didapatkan hasil penurunan sistolik sebesar 8 mmHg dan dengan terapi SEFT 2 
kali didapatkan penurunan tekanan darah sistolik sebesar 12 mmHg dan 
penurunan tekanan darah diastolik 6 mmHg. Pengujian terhadap variabel lain 
diperoleh bahwa tidak ada hubungan keteraturan minum obat, kecenderungan 
konsumsi garam dan management stress terhadap penurunan tekanan darah pada 
penelitian ini. Berdasarkan uji regresi logistik berganda, terapi SEFT 2 kali 
mempunyai pengaruh terhadap penurunan tekanan darah sistolik dengan p value 
sebesar 0,014 dan Exp(B) = 0,154. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi SEFT 
terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. Lansia yang menderita 
hipetensi dapat menggunakan terapi SEFT sebagai upaya pengobatan 
komplementer yang dapat dilakukan secara mandiri selain tetap memeriksakan 
tekanan darah dan minum obat secara teratur, mengatur diet, dan  mengelola stres 
untuk mengontrol tingkat tekanan darahnya. 
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