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KEPATUHAN KEPERAWATAN DENGAN TEKANAN DARAH TERKONTROL
PADA PASIEN HIPERTENSI
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Abstrak

Latarbelakang: Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah
secara abnormal dan terus menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang
disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam
mempertahankan tekanan darah secara normal. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan
kepatuhan perawatan dengan tekanan darah terkontrol pada pasien hipertensi di puskesmas
Meninting. Metode : Desain penelitain ini menggunakan non- eksperimen dengan bentuk
rancangan penelitian korelasional yang mengkaji hubungan antar variabel. Pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Analisa data menggunakan uji statistik Spearman
Rank dengan menggunakan taraf signifikansi (α = 0,05). Populasi adalah semua pasien
hipertensi yang ada di Puskesmas Meninting yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik
sampling yang digunakan adalah Purposive sampling sehingga sampel didapat adalah 94
responden.Hasil : Hasil menunjukan bahwa responden yang patuh terhadap perawatan
hipertensi memiliki nilai tekanan darah yang terkontrol. Uji statistik dengan Spearman Rank
dengan α = 0,05 menunjukan bahwa = 0,000 berarti H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada
hubungan kepatuhan perawatan dengan tekanan darah terkontrol pada pasien hipertensi.
Kesimpulan : Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan kepatuhan perawatan
dengan tekanan darah terkontrol pada pasien hipertensi di puskesmas meninting. Saran
diberikan kepada puskesmas Meninting agar tetap memberikan asuhan keperawatan pada
pasien hipertensi.

Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan Perawatan, Tekanan Darah Terkontrol

CARE COMPLIANCE  WITH CONTROLLED BLOOD PRESSURE IN
HYPERTENSIVE PATIENTS

Abstract

Backround: Hypertension is a condition where there is an abnormal and continuous increase
in blood pressure at several blood pressure checks due to one or more risk factors that are not
working properly in maintaining normal blood pressure. Purpose : This study aims to
determine the relationship of treatment compliance with controlled blood pressure in
hypertensive patients at community Health centers meninting. Method : This research design
uses non-experimental research design, with correlational research design forms, study to
examine the relationship between variables. The data were collected by using questionnaire.
Data analysis using Spearman Rank statistical test using significance level (α = 0,05). The
population in this study were all hypertensive patients in Meninting Health Center who
fulfilled the inclusion criteria. The sampling technique used is Purposive sampling so that the
sample in this study that meets the criteria is 94 people. Results : The results showed that
respondents who adhere to hypertension treatment has a controlled blood pressure value.
statistical tests result with Spearman Rank with α = 0,05 show that ρ = 0,000 means H1
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rejected and Ha accepted that there is a relationship compliance treatment with controlled
blood pressure in hypertensive patients. conclusion : The conclusion in this study is there is a
relationship of compliance treatment with controlled blood pressure in hypertensive patients
in puskesmas meninting.

Keywords: Hypertension,Treatment Compliance, Controlled Blood Pressure

Pendahuluan

Hipertensi berarti tekanan darah di dalam
pembuluh-pembuluh darah sangat tinggi,
tekanan darah normal adalah 120/80
mmHg. Tekanan darah antara 120/80
mmHg dan 139/89 disebut pra-hipertensi
dan tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg sudah dianggap tinggi dan disebut
Hipertensi. Pengobatan awal pada
hipertensi sangatlah penting karena dapat
mencegah timbulnya komplikasi pada
beberapa organ tubuh seperti jantung,
ginjal dan otak (Arif Muttaqin, 2009;
Menurut susilo & Wulandari,2011).
Menurut WHO (2013) Angka kejadian
hipertensi begitu meningkat, dari sekitar
600 juta jiwa pada tahun  1980 menjadi 1
milyar jiwa pada tahun 2008. Data statistik
terbaru menyatakan bahwa terdapat 24,7%
penduduk asia tenggara dan 23,3%
penduduk indonesia berusia 18 tahun ke
atas mengalami hipertensi pada tahun 2014
(WHO, 2015). Di Indonesia terjadi
peningkatan prevalensi hipertensi. Secara
keseluruhan prevalensi hipertensi di
Indonesia tahun 2013 sebesar 26,5%.
Sedangkan di Nusa Tenggara Barat
didapatkan prevalensi hipertensi 24,3%
(Riskesdas, 2013), dengan tingkat kejadian
tertinggi di Kabupaten Lombok Utara
sebesar 30,8% diikuti oleh Kabupaten
Lombok Timur sebesar 30,2% dan diikuti
Lombok barat 26,7% (Riskesdas NTB,
2013). Di Lombok Barat angka kejadian
hipertensi pada tahun 2014 sebesar 14.027
jiwa dan 19.904 pada tahun 2015 dengan
kasus hipertensi tertinggi di Puskesmas
Meninting,  dengan jumlah penderita
hipertensi pada tahun 2014 sebesar 1.243
jiwa dan 1.481 jiwa pada tahun 2015
(Profil Kesehatan Lombok Barat, 2014 dan
2015). Berdasarkan studi pendahuluan
yang peneliti lakukan pada tanggal 12

November 2016 pada 25 Responden 16
responden tidak patuh terhadap perawatan,
5 responden patuh perawatan dan 4
responden sangat patuh perawatan.
Menurut Susilo dan Wulandari (2011)
Hipertensi dapat terjadi pada sipapun, baik
lelaki maupun perempuan pada segala
umur. Resiko terkena hipertensi ini akan
semakin meningkat pada usia 50 tahun
keatas. Repotnya, hampir 90% kasus
hipertensi tidak diketahui penyebab
sebenarnya. Bahkan, pada sebagian besar
kasus hipertensi tidak memberikan gejala
(asimtomatis). Hipertensi berkaitan
dengan tekanan sistolik atau tekanan
diastolik atau tekanan keduanya.
Hipertensi dapat didefinisikan sebagai
tekanan darah tinggi persisten dimana
tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg
dan tekanan diastoliknya di atas 90
mmHg (Brunner & Suddarth, 2002 dalam
Saferi Wijaya, 2013). Ada dua terapi yang
dilakukan untuk mengobati hipertensi
yaitu terapi farmakologis dan terapi non
farmakologis. Terapi farmakologis yaitu
dengan menggunakan obat-obatan
antihipertensi yang terbukti dapat
menurunkan tekanan darah, sedangkan
terapi non farmakologis atau disebut juga
dengan modifikasi gaya hidup yang
meliputi berhenti merokok, mengurangi
kelebihan berat badan, menghindari
alkohol, modifikasi diet serta yang
mencakup psikis antara lain mengurangi
stress, olah raga, dan istirahat (Kosasih
dan Hassan, 2013). Keberhasilan dalam
mengendalikan tekanan darah tinggi
merupakan usaha bersama antara pasien
dan dokter yang menanganinya.
Kepatuhan seorang pasien yang menderita
hipertensi dalam perawatan tidak hanya
dilihat berdasarkan kepatuhan dalam
meminum obat antihipertensi tetapi juga
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dituntut peran aktif dan kesediaan pasien
untuk memeriksakan kesehatannya ke
dokter sesuai dengan jadwal yang
ditentukan serta perubahan gaya hidup
sehat, perubahan gaya hidup yang bisa
dilakukan yaitu dengan mempertahankan
bobot badan yang sehat, diet, melakukan
aktivitas fisik, berhenti merokok dan
berhenti mengonsumsi minuman
beralkohol dan manajemen stres (Brunier
et.al, 2011, Prasetyaningrum, 2014).
Kepatuhan perawatan merupakan faktor
utama penentu keberhasilan terapi.
Kepatuhan serta pemahaman yang baik
dalam menjalankan terapi dapat
mempengaruhi tekanan darah dan secara
bertahap mencegah terjadinya komplikasi
(Depkes, 2006). Kepatuhan dengan
program perawatan diri dapat dilakukan
dengan memberikan dorongan partisipasif
aktif pasien dalam program, termasuk
pemantauan mandiri tekanan darah dan
diet untuk meningkatkan kepatuhan,
dorongan pada pasien untuk tidak
menggunakan alkohol dapat memberikan
efek sinergis dengan obat, tidak
menggunakan tembakau dan produk
nikotin, informasi tertulis mengenai efek
yang diperkirakan serta efek samping obat,
dan mengajarkan pasien cara untuk
mengukur tekanan darah mandiri
(Baughman, 2010). Ketidakpatuhan pasien
akan menjadi masalah serius yang
dihadapi para tenaga kesehatan profesional
(Niven, 2008). Hipertensi yang tidak
terkontrol akibat ketidak patuhan
menjalani terapi dapat menyebabkan
kompikasi dari hipertensi, seperti otak,
jantung, ginjal, dan retina merupakan
organ yang paling sering terkena
komplikasi dari penyakit hipertensi. Pada
pasien hipertensi memiliki resiko
mengalami penyakit cerebrovaskular
seperti stroke, jantung, juga berisiko
mengalami penyakit cardiovaskular seperti
arterosklerosis dan pembesaran otot
jantung. Begitu juga dengan ginjal dan
retina, pasien dengan hipertensi yang tidak
terkontrol dapat mengalami gagal ginjal
dan gangguan penglihatan bahkan

mengalami kebutaan (Jaya, 2009,
Buabeng, 2008). Ketidakpatuhan
perawatan merupakan masalah yang besar
pada penderita hipertensi. WHO (2008)
memperkirakan 50% pasien hipertensi
tidak menjalani perawatan yang telah
direkomendasikan setelah satu tahun
terdiagnosis hipertensi. Pengontrolan
tekanan darah hanya dapat dipertahankan
pada 20%. Namun bila pasien
berpartisipasi secara aktif dalam program,
termasuk pemantauan diri mengenai
tekanan darah dan diit, kepatuhan
cenderung meningkat karena dapat segera
diperoleh umpan balik sejalan dengan
perasaan semakin terkontrol. Usaha keras
diperlukan pada pasien hipertensi untuk
menjaga gaya hidup, diit, dan minum obat
yang diresepkan secara teratur
(smeltzer&Bare, 2010). Begitu juga
menurut sudewo (2009) hipertensi
merupakan penyakit yang tidak bisa
disembuhkan (diobati sekali dan sembuh
untuk selamanya). Tetapi bisa dikontrol
dengan pola hidup sehat dan diobati.
Berdasarkan latar belakang permasalahan
diatas peneliti tertarik mengangkat judul
karya tulis tentang Hubungan kepatuhan
perawatan dengan tekanan darah
terkontrol pada  pasien hipertensi di
Puskesmas Meninting tahun 2017.

Metode

Desain penelitain ini menggunakan desain
penelitian non- eksperimen. Desain
penelitian non-eksperimental dengan
bentuk rancangan penelitian korelasional.
Penelitian korelasional mengkaji hubungan
antar variabel. Peneliti dapat mencari,
menjelaskan suatu hubungan,
memperkirakan, dan menguji berdasarkan
teori yang ada. Penelitian korelasional
bertujuan mengungkapkan hubungan
korelatif antarvariabel. Hubungan korelatif
mengacu pada kecendrungan bahwa variasi
suatu variabel diikuti oleh variasi variabel
yang lain. Dengan demikian, pada
rancangan penelitian korelasional peneliti
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melibatkan minimal dua variabel
(Nursalam, 2015).

Skema Penelitian Deskriptif Korelasional
Pengukuran

Variabel 1                   Deskripsi
Variabel

Uji interpretasi
Hubungan makna/arti

Variabel 2                   Deskripsi
variabel

Skema 1: Bentuk rancangan penelitian korelasional pada desain penelitian non-eksperimen
(Nursalam, 2015)

Populasi dan Sampel :
Populasi dalam penelitian ini adalah pasien
yang di diagonosa menderita hipertensi di
Puskesmas Meninting. Dengan jumlah
populasi hipertensi 1.481 Jiwa.
Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah pasien
hipertensi di wilayah kerja Puskesmas
Meninting.
Besar Sampel :
Sebanyak 94 sampel yang diperoleh dari
rumus Sugiyono (2012):

Keterangan:
S = Jumlah Sampel

= Dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa
1%, 5%, 10%
N = Perkiraan besar populasi

= 0,5
d = 0,05

S

S  =

S =

S
S= 94 sampel

Teknik pengambilan sampel
Teknik pengambilan sampel dilakukan
dengan purposive sampling. Purposive
sampling disebut juga judgement sampling.
Adalah suatu teknik penetapan sampel
dengan cara memilih sampel di antara
populasi sesuai dengan yang dikehendaki
peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian),
sehingga sampel tersebut dapat mewakili
karakteristik populasi yang telah dikenal
sebelumnya (Nursalam, 2015).
Kriteria Sampel :
a. Kriteria Inklusi

1) Pasien yang telah didiagnosa
menderita hipertensi dengan atau
tanpa penyakit penyerta di
Puskesmas Meninting.

2) Umur antara 18-65 tahun.
3) Mendapat obat antihipertensi
4) Lama menderita penyakit hipertensi

1 tahun sejak di diagnosis oleh
dokter.

5) Bersedia menjadi responden
penelitian

b. Kriteria Eksklusi
1) Pasien yang tidak mendapat terapi

obat antihipertensi
2) Pasien dengan usia >65 tahun
3) Pasien baru menderita hipertensi <1

tahun
4) Pasien hipertensi tidak bersedia

menjadi responden dalam penelitian.
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Variabel Penelitian
Variabel independen dalam penelitian ini
kepatuhan Perawatan pasien Hipertensi di
Puskesmas Meninting. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah tekanan darah
terkontrol pada pasien hipertensi di
Puskesmas Meninting.
Jenis Data
1. Data Primer

a. Data karakteristik responden (usia,
jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan).

b. Data tentang kepatuhan perawatan
pada pasien hipertensi di Puskesmas
Meninting tahun 2017.

c. Data tentang tekanan darah
terkontrol pada pasien hipertensi di
Puskesmas
Meninting tahun 2017.

2. Data Sekunder
Data tentang gambaran umum tempat
penelitian (Puskesmas Meninting).

Cara Pengumpulan Data
1. Data Primer

Data primer adalah data yang
dikumpulkan secara langsung pada saat
penelitian berlangsung. Data ini
diperoleh secara langsung dari penderita
hipertensi dengan menggunakan
kuesioner.
a. Data karakteristik responden (usia,

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan)
yang diperoleh dengan  alat bantu
kuesioner.

b. Data tentang kepatuhan perawatan
diperoleh dengan menggunakan alat
bantu kuesioner.

c. Data tentang tekanan darah pasien
diukur dengan menggunakan
tensimeter.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber lain selain dari
responden. Data sekunder ini digunakan
sebagai data penunjang dan data
pelengkap dari data primer yang ada
toleransinya dengan keperluan
penelitian. Untuk penelitian ini, data
sekunder diperoleh dari Rekam Medis

Puskesmas Meninting serta Litbangkes
dan Tata Usaha.

Cara pengolahan data
1. Data primer

a. Data karakteristik responden (usia,
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan)
diolah secara deskriptif dan disajikan
dalam bentuk diagram batang. Usia
akan dikategorikan sesuai dengan
tingkat perkembangan menurut
Depkes (2009) yaitu, masa balita 0-5
tahun, masa anak-anak 5-11 tahun,
remaja awal 12-16 tahun, remaja
akhir 17-25 tahun, masa dewasa awal
26-35 tahun, masa dewasa akhir 36-
45 tahun, masa lansia awal 46-55
tahun, lansia akhir 56-65 tahun, dan
masa manula >65 tahun. Pendidikan
akan dikategorikan berdasarkan UU
RI No. 20 tahun 2003 tentang
pendidikan nasional yang terdiri dari
1) Pendidikan Dasar, yaitu jenjang

pendidikan Sekolah Dasar (SD)
atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah
(MTs),

2) Pendidikan menengah, yaitu
Sekolah Menengah Atas (SMA)
atau Madrasah Aliyah (MA) dan
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK),

3) Pendidikan Tinggi, mencakup
program pendidikan diploma,
sarjana, magister, doktor dan
spesialis.

Pekerjaan akan dikategorikan
menjadi bekerja dan tidak bekerja.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS,
2016), bekerja adalah kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh
seseorang dengan maksud
memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan atau
keuntungan, sedangkan tidak bekerja
adalah penduduk usia kerja (15 tahun
dan lebih) yang masih sekolah atau
mengurus rumah tangga.
Berdasarkan hal tersbut, bekerja
terdiri atas jenis pekerjaan :pejabat
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pemerintahan, tenaga
profesional/pengajar/perawat dan
yang sejenis, tenaga tata usaha,
pedagang, petani/peternak/nelayan,
buruh bangunan/pengerajin,
operator/ teknisi mesin,
pekerjakasar/tenaga kebersihan,
TNI/POLRI, dan lain-lain. Tidak
bekerja terdiri dari ibu rumah tangga,
pelajar/mahasiswa dan anak yang
bekerja di bawah umur 15 tahun.

b. Data tentang kepatuhan perawatan
yang terdiri dari 14 pernyataan.
Kuesioner ini berisi pernyataan yang
memuat perawatan bagi penderita
hipertensi dan disajikan dengan
empat pilihan jawaban (skala Likert)
yaitu 4= selalu, 3= sering, 2=
kadang-kadang, dan 1= tidak pernah

c. Data tentang tekanan darah
responden diperoleh dari
pemeriksaan tekanan darah
menggunakan tensimeter dengan
hasil ukur sangat patuh= 43-56,
patuh= 29-42 dan tidak patuh 14-28.
Dan data tentang tekanan darah
pasien yang terkontrol yaitu = 140-
159/90-99 mmHg , kurang terkontrol
160-179/100-106 mmHg dan Tidak
Terkontrol ≥ 180/110 mmHg  .

2. Data sekunder
Data mengenai gambaran umum lokasi
penelitian dikumpulkan dan
dikelompokan melalui laporan dan
profil Puskesmas Meninting yang
kemudian ditampilkan dalam bentuk
narasi.

Analisa Data
Analisis data yang digunakan untuk
mengetahui hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen yaitu
kepatuhan perawatan dengan tekanan
darah terkontrol pada pasien hipertensi
dilakukan dengan analisis statistik dengan
korelasi Non Parametrik (Spearman’s
Rho), karena variabel independen maupun
variabel dependen sama-sama berbentuk
data ordinal (Sugiyono, 2010). Adanya
korelasi antar variabel dilihat dari koefisien
korelasi (r). Nilai  r berkisar antara -1
sampai +1  untuk  menunjukkan  derajat
hubungan antara kedua variabel tersebut,
dan untuk menentukan apakah terdapat
hubungan yang signifikan antara kedua
variabel maka dilakukan pengamatan
terhadap nilai level of significance (α) pada
hasil analisa. Jika nilai level of significance
(α)<0,05 maka terdapat korelasi bermakna
antar variabel yang diuji dan jika nilai level
significance (α) > 0,05 maka tidak terdapat
hubungan yang bermakna antar variabel
yang diuji (Dahlan, 2008)

Hasil

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
Distribusi responden berdasarkan jenis
kelamin di puskesmas Meninting, maka
didapat jumlah responden yang berjenis
kelamin laki-laki dan perempuan seperti
terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Puskesmas Meninting
Tahun 2017
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Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa
dari 94 responden yang diteliti  59
(62,77%) responden adalah perempuan.
Distribusi Responden Berdasarkan Usia
Distribusi responden berdasarkan usia di
wilayah kerja puskesmas Meninting.

Kategori usia menurut menurut Depkes RI
(2009) : Masa dewasa awal 26-35 tahun,
Masa Dewasa Akhir 36-45 tahun, Masa
lansia awal 46-55 tahundan Masa lansia
akhir 56-65 tahun dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Di Puskesmas Meninting Tahun
2017

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa
responden dengan umur terbanyak adalah
46-55 tahun dengan jumlah 35 responden
(37,23%).
Distribusi Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Distribusi responden berdasarkan tingkat
pendidikan di wilayah kerja puskesmas

Meninting. Kategori tingkat pendidikan
menurut UU RI No 20 (2003) dibagi
menjadi lima yaitu tidak sekolah, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, sekolah
menengah atas dan perguruan tinggi.
Terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas
Meninting tahun 2017

Berdasarkan gambar 3. dapat diketahui
bahwa responden terbanyak adalah dengan

latar belakang pendidikan  SD dengan
jumlah 30 (31,91%) responden.
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Distribusi Responden Berdasarkan
Pekerjaan
Distribusi responden berdasarkan
pekerjaan di wilayah kerja puskesmas

Meninting, maka di dapat pekerjaan
responden seperti terlihat pada gambar 4.

Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Puskesmas
Meninting Tahun 2017.

Berdasarkan gambar 4. dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden bekerja
sebagai Ibu rumah tangga dengan jumlah
45 (47,88%) responden.

Identifikasi Kepatuhan Perawatan Pada
Pasien Hipertensi
Kepatuhan perawatan pada pasien
hipertensi di Puskesmas Meninting lebih
jelasnya disajikan di tabel 1.

Tabel 1 Kepatuhan Perawatan Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Meninting
Periode Januari-Februari2017.

NO. Kepatuhan Perawatan

Jumlah

n %

1 Sangat patuh 33 35, 11%

2 Patuh 51 54,25%

3 Tidak patuh 10 10,64%

Total 94 100%

Berdasarkan tabel 1 pasien yang patuh
melaksanakan perawatan hipertensi
sebanyak 51 responden, sangat patuh 33
responden dan tidak patuh 10 responden.

Identifikasi Tekanan Darah Terkontrol
Pada Pasien Hipertensi
Tekanan darah terkontrol pada pasien
hipertensi di Puskesmas Meninting lebih
jelasnya disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2 Tekanan Darah Terkontrol Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas
Meninting Periode Januari-Februari 2017.

No. Tekanan darah Jumlah

n %

1 Terkontrol 47 50%

2 Kurang terkontrol 32 34,04%

3 Tidak terkontrol 15 15,96%

Total 94 100%

Berdasarkan tabel 2 tekanan darah pasien
hipertensi yang terbanyak adalah tekanan
darah terkontrol sebanyak 47 (50%)
responden.
Analisis Hubungan Kepatuhan
Perawatan Dengan Tekanan Darah

Terkontrol Pada Pasien Hipertensi Di
Puskesmas Meninting
Hubungan antara kepatuhan perawatan
dengan tekanan darah terkontrol di
Puskesmas Meninting disajikan pada tabel
3.

Tabel 3 Hubungan Kepatuhan Perawatan Dengan Tekanan Darah Terkontrol Pada
Pasien Hipertensi Di Puskesmas Meninting Periode Januari-Februari  2017.

N

o

Takanan darah

kepatuhan terkontrol Kurang terkontrol Tidak terkontrol Total

n % N % n % n % 0,000

1 Sangat patuh 33 35,02% 0 0% 0 % 33 35,11%

2 Patuh 14 14,91% 32 34,04% 5 5,30% 51 54,25%

3 Tidak patuh 0 0% 0 0% 10 10,64% 10 10,64%

Total 47 49,93% 32 34,05% 15 15,94 94 100%

= 0,05   dan = 0,000

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil
penelitian menunjukan bahwa nilai
tertinggi adalah responden yang patuh
terhadap perawatan sebanyak 51 responden
(54,25%). Hasil uji statistik menggunakan
Spearman Rank pada = 0,05 didapatkan
bahwa = 0,000 dengan koefisien korelasi
= 0,792 sehingga dapat disimpulkan bahwa
H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya
ada hubungan yang sangat kuat antara
kepatuhan perawatan dengan tekanan
darah terkontrol pada pasien hipertensi
(sarwono, 2010).

Pembahasan

Identifikasi Kepatuhan Perawatan pada
Pasien Hipertensi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan pada BAB IV didapatkan bahwa
pasien hipertensi yang sangat patuh
melaksanakan perawatan hipertensi 33

(35,11%) responden, yang patuh
melaksanakan perawatan 51 (54,25%)
responden dan yang tidak patuh
melaksanakan perawatan 10 (10,64%)
responden. Menurut Smet (2008)
Kepatuhan perawatan adalah tingkat
dalam melaksanakan intruksi atau
petunjuk yang disarankan oleh dokter atau
orang lain baik dalam bentuk terapi
apapun yang ditentukan, baik diet,
latihan, pengobatan atau menepati janji
pertemuan dengan dokter. Sedangkan
menurut Green dalam Notoatmodjo (2012)
kepatuhan merupakan suatu perubahan
perilaku dari perilaku yang tidak menaati
peraturan ke perilaku yang menaati
peraturan. Dan Menurut smeltzer & Bare
(2010) faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan salah satunya adalah faktor
demografi seperti usia, jenis kelamin, suku
bangsa, dan pendidikan. Menurut peneliti,
hasil penelitian terhadap kepatuhan
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perawatan pada pasien hipertensi sudah
patuh melaksanakan perawatan hipertensi,
hal ini dikarenakan sebagian besar
responden mempunyai usia 46-55 tahun
(37,23%) sehingga semakin tua umur
seseorang semakin bijaksana, semakin
banyak informasi yang dijumpai dan
semakin banyak hal yang dikerjakan
sehingga menambah pengetahuannya
terutama terpaparnya informasi mengenai
penyakitnya. Hal ini sejalan dengan teori
Evin (2009) usia berpengaruh terhadap
pola pikir seseorang dan pola pikir
berpengaruh terhadap perilaku seseorang.
Usia seseorang secara garis besar menjadi
indikator dalam setiap mengambil
keputusan yang mengacu pada setiap
pengalamannya. Yang kedua adalah jenis
kelamin yang berpengaruh terhadap
kepatuhan seseorang. Dalam penelitian ini
sebagian besar responden adalah
perempuan (62,77%). Menurut peneliti
jenis kelamin sangat mempengaruhi
tingkat kepatuhan terhadap isntruksi yang
diberikan oleh petugas kesehatan dimana
jenis kelamin perempuan akan lebih patuh
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Kozier dalam
Darusman (2009) yang mengatakan bahwa
pada umumnya wanita lebih
memperhatikan dan peduli pada kesehatan
mereka dan lebih sering menjalani
pengobatan dibandingkan pria. Yang
ketiga faktor yang berpengaruh terhadap
kepatuhan adalah suku bangsa. Dalam
penelitian ini 100% responden berasal dari
suku sasak namun semua responden
mengatakan percaya dan patuh dengan
pengobatan yang diperoleh dari
puskesmas, bahkan mereka mengatakan
sesalu menghabiskan obat yang diberikan
bahkan sampai membeli obat hipertensi
diluar jika obat yang diperoleh dari
puskesmas sudah habis. Menurut peneliti
setiap suku memiliki kepercayaan
tersendiri terhadap suatu pengobatan lebih-
lebih dengan pengobatan yang berbau
mistis. Hal ini sejalan dengan teori Tamher
(2009) suku bangsa berpengaruh terhadap
kepatuhan karena banyak ditemukan orang

berkulit hitam mencampakan obat
antihipertensinya di luar sebuah rumah
sakit besar, dan ketika ditanya, menjawab
bahwa menurut keyakinan mereka, obat
hanya perlu diminum seseorang bila sakit,
selanjutnya adalah pendidikan yang dapat
mempengaruhi kepatuhan seseorang.
Niven (2008) mengatakan bahwa domain
pendidikan dapat diukur dari pengetahuan,
sikap dan tindakan. Dalam penelitian ini
diperoleh pendidikan responden yang
sangat rendah, sebagian besar responden
tingkat pendidikannya Sekolah Dasar
(31,91%). Menurut peneliti kepatuhan
seseorang terhadap perawatan tidak hanya
dilihat dari pendidikannya saja karena
pada penelitian ini sebagian besar
responden berlatar belakang pendidikan
SD namun mereka patuh terhadap
perawatan hipertensi. Pengatahuan adalah
salah satu domain dalam pendidikan,
kepatuhan responden tentu dipengaruhi
oleh pengetahuan responden dimana suatu
pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh
dari membaca buku dan bangku sekolah
saja namun dalam penelitian ini
pengetahuan responden bisa diperoleh
dari  informasi atau pendidikan kesehatan
yang diberikan oleh petugas kesehatan
setiap kali mereka kontrol ke Puskesmas
serta berdasarkan pengalaman dari teman
bahkan kerabat mereka yang lebih dahulu
menderita hipertensi. Opini tersebut
sejalan dengan teori Nugroho (2010) yang
mengatakan bahwa Pengetahuan
responden kemungkinan dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya
pengalaman, serta sarana informasi.
Pengetahuan tidak hanya didapat secara
formal melainkan juga melalui
pengalaman. Selain itu pengetahuan juga
di dapat melalui sarana informasi yang
tersedia dirumah, seperti radio dan televisi
Semakin tingi pengetahuan, maka
semakin patuh dalam menjalankan
instruksi, sedangkan semakin rendah
pengetahuan maka seseorang cenderung
tidak patuh dalam menjalankan instruksi.
Dengan demikian, perilaku yang didasari
oleh pengetahuan akan lebih lama
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daripada perilaku yang tidak didasari oleh
pengetahuan (Notoatmojo, 2012). Dari
segi sikap responden mengatakan selalu
ingin mencoba semua informasi yang
diberikan oleh petugas kesehatan pada
saat kontrol ke puskesmas. Dan untuk
tindakan, responden sudah melaksanakan
diit hipertensi, minum obat secara teratur
dan kontrol tekanan darah sesuai jadwal
ke puskesmas.
Identifikasi Tekanan Darah
Terkontrol Pada Pasien Hipertensi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bahwa tekanan darah pasien hipertensi
termasuk dalam kategori terkontrol 47
(50%) responden yang ditandai dengan
tekanan darah 140-159/90-99 mmHg,
kurang terkontrol 32 (34,04%) responden
yang ditandai dengan tekanan darah 160-
179/100-106 mmHg dan yang tidak
terkontrol 15 (15,96) responden yang
ditandai dengan tekanan darah ≥ 180/110
mmHg. Menurut candra (2012) Terkontrol
berarti suatu nilai yang dapat diawasi dan
dikendalikan dalam batas normal,
sedangkan menurut Arif Muttaqin (2009)
Tekanan darah terkontrol berarti suatu
keadaan dimana tekanan darah seseorang
dapat dikontrol dalam batas normal dengan
obat dan perubahan gaya hidup.
Berdasarkan hasil penelitian diatas tekanan
darah responden termasuk dalam tekanan
darah terkontrol yaitu sebanyak 47 (50%)
responden. Menurut peneliti tekanan darah
pasien terkontrol ini dipengaruhi oleh
usaha dari masing-masing individu untuk
mempertahankan tekanan darahnya dalam
batas normal serta untuk mencegah
terjadinya komplikasi. Menurut Depkes
(2006) kepatuhan perawatan merupakan
faktor utama penentu keberhasilan terapi.
Kepatuhan serta pemahaman yang baik
dalam menjalankan terapi dapat
mempengaruhi tekanan darah dan secara
bertahap mencegah terjadinya komplikasi.
Kozier (2010) faktor yang mempengaruhi
tekanan darah adalah umur, jenis kelamin,
olahraga dan obat-obatan. Dan menurut
Potter & Perry (2006) faktor yang
mempengaruhi tekanan darah adalah

makanan, stress, aktifitas fisik dan kualitas
tidur. Berdasarkan hasil penelitian usia
responden terbanyak adalah 46-55 tahun
(37, 23%). Menurut peneliti tekanan darah
tinggi biasanya lebih banyak terjadi pada
usia lanjut. Hal ini sejalan dengan teori
Kozier (2010) tekanan darah sistolik dan
diastolik meningkat secara bertahap sesuai
usia hingga dewasa. Pada orang lanjut
usia, arterinya lebih keras dan kurang
fleksibel terhadap darah. Hal ini
mengakibatkan peningkatan sistolik.
Tekanan darah diastolik juga meningkat
karena dinding pembuluh darah tidak lagi
retraksi secara fleksibel pada penurunan
tekanan darah. Faktor lain yang
mempengaruhi tekanan darah adalah jenis
kelamin. Berdasarkan penelitian sebagian
besar responden berjenis kelamin
perempuan yaitu 59 (62,77%) responden.
Menurut peneliti jenis kelamin perempuan
lebih banyak menderita hipertensi karena
selama penelitian sebagian besar pasien
hipertensi adalah perempuan. Hal ini
sejalan dengan teori Kozier (2010)
menyatakan bahwa perubahan hormonal
yang sering terjadi pada wanita
menyebabkan wanita lebih cenderung
memiliki tekanan darah tinggi. Olahraga
dan obat-obatan juga berpengaruh
terhadap tekanan darah seseorang. Dalam
penelitian ini responden jarang melakukan
olahraga namun sering bahkan setiap hari
mengonsumsi obat yang diberikan oleh
Puskesmas. Menurut Potter & Perry
(2013) kurangnya olahraga membuat
organ tubuh dan pasokan darah maupun
oksigen menjadi tersendat sehingga
meningkatkan tekanan darah. Dalam
penelitian ini obat-obatan antihipertensi
banyak berpengaruh terhadap penurunan
tekanan darah pasien hipertensi karena
menurut Kozier (2010) obat-obatan dapat
menurunkan tekanan darah. Faktor
selanjutnya yaitu makanan, dapat
mempengaruhi kesehatan termasuk
tekanan darah, beberapa makanan seperti
teh dan kopi memiliki efek instan terhadap
tekanan darah dalam jangka waktu yang
pendek, sebagian lainnya seperti garam
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membutuhkan jangka waktu yang panjang
untuk memperlihatkan efek terhadap
tekanan darah namun bisa berakibat fatal
akhirnya. Dalam penelitian ini responden
mengatakan sudah mengurangi konsumsi
kopi serta mengurangi garam ketika
mengonsumsi makanan.Dan faktor stress
juga dapat memicu suatu hormon dalam
tubuh yang mengendalikan pikiran
seseorang. Jika mengalami stress hal
tersebut dapat mengakibatkan tekanan
darah semakin tinggi dan meningkat.
Dalam penelitian ini responden
mengatakan tidak mengetahui jika
menajemen stress seperti mendengar
musik, bepergian dengan keluarga dan
istirahat yang cukup dapat menurunkan
tekanan darah.
Analisis Hubungan Kepatuhan
Perawatan Dengan Tekanan Darah
Terkontrol pada Pasien Hipertensi
Hasil penelitian yang dilakukan,
diperoleh hasil bahwa responden
termasuk dalam kategori patuh dalam
melaksanakan perawatan dan tekanan
darah responden termasuk dalam kategori
terkontrol. Hasil uji statistik
menggunakan Spearman Rank pada =

0,05 didapatkan bahwa = 0,000 dengan
koefisien korelasi = 0,792. Hal ini
menunjukan bahwa ada hubungan yang
sangat kuat antara kepatuhan perawatan
dengan tekanan darah terkontrol pada
pasien hipertensi. Menurut hasil penelitian
kepatuhan dengan tekanan darah
terkontrol jika dihubungkan maka akan
didapatkan adanya hubungan yang bersifat
positif, artinya jika tingkat kepatuhan
tinggi maka tekanan darah responden juga
terkontrol Opini tersebut sejalan dengan
Depkes (2006) yaitu kepatuhan perawatan
merupakan faktor utama penentu
keberhasilan terapi. Kepatuhan serta
pemahaman yang baik dalam menjalankan
terapi dapat mempengaruhi tekanan darah
dan secara bertahap mencegah terjadinya
komplikasi. WHO (2013) kepatuhan
(adherence) secara umum didefinisikan
sebagai tingkatan perilaku seseorang yang

mendapatkan pengobatan, mengikuti diet,
dan atau melaksanakan gaya   hidup
sesuai   dengan   rekomendasi   pemberi
pelayanan kesehatan, sedangkan menurut
Stanley (2007) kepatuhan adalah tingkat
perilaku pasien yang  tertuju terhadap
intruksi atau petunjuk yang diberikan
dalam bentuk terapi apapun yang
ditentukan, baik diet, latihan,
pengobatan atau menepati janji
pertemuan dengan dokter. Terkontrol
menurut candra (2012) berarti suatu nilai
yang dapat diawasi dan dikendalikan
dalam batas normal. Sedangkan menurut
Arif Muttaqin (2009) tekanan darah
terkontrol berarti suatu keadaan dimana
tekanan darah seseorang dapat dikontrol
dalam batas normal dengan obat dan
perubahan gaya hidup. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pasien hipertensi
yang sangat patuh melaksanakan
perawatan hipertensi 33 (35,11%)
responden, yang patuh melaksanakan
perawatan 51 (54,25%) responden dan
yang tidak patuh melaksanakan perawatan
10 (10,64%) responden. Terkait dengan
hasil penelitian tersebut tekanan darah
responden termasuk dalam kategori
terkontrol. Dalam penelitian ini tekanan
darah responden dipengaruhi oleh tingkat
kepatuhan responden terhadap perawatan
hipertensi oleh sebab itu tingkat
kepatuhan yang baik maka tekanan
responden juga akan terkontrol.
Responden yang patuh terhadap
perawatan berarti patuh terhadap
modifikasi gaya hidup seperti diet,
aktifitas fisik, berhenti merokok, minum
alkohol, dan kopi serta menajemen stress
dan kontrol tekanan darah . Hal ini sejalan
dengan teori menurut Kosasih dan Hassan
(2013)  ada dua terapi yang dilakukan
untuk mengobati hipertensi yaitu terapi
farmakologis dan terapi non farmakologis.
Terapi farmakologis yaitu dengan
menggunakan obat-obatan antihipertensi
yang terbukti dapat menurunkan tekanan
darah, sedangkan terapi non farmakologis
atau disebut juga dengan modifikasi gaya
hidup yang meliputi berhenti merokok,
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mengurangi kelebihan berat badan,
menghindari alkohol, modifikasi diet serta
yang mencakup psikis antara lain
mengurangi stress, olahraga, dan istirahat.
Selain perawatan hipertensi di atas faktor
yang dapat mempengaruhi tekanan darah
juga harus di kendalikan seperti Umur
dimakan umur responden belum termasuk
lansia, jenis kelamin dimana wanita lebih
banyak menderita hipertensi, olahraga
yang dapat meningkatkan tekanan darah
segera setelah berolahraga dan konsumsi
obat-obatan yang dapat meningkatkan
tekanan darah seseorang (Kozier, 2010
dan Devine, 2012). Menurut Jaya (2009)
hipertensi yang tidak terkontrol akibat
ketidakpatuhan menjalani perawatan dapat
menyebabkan komplikasi seperti otak,
jantung, ginjal, dan retina merupakan
organ yang paling sering terkena
komplikasi dari penyakit hipertensi. Pada
pasien hipertensi memiliki resiko
mengalami penyakit cerebrovaskular
seperti stroke, jantung, juga berisiko
mengalami penyakit cardiovaskular
seperti arterosklerosis dan pembesaran
otot jantung. Begitu juga dengan ginjal
dan retina, pasien dengan hipertensi yang
tidak terkontrol dapat mengalami gagal
ginjal dan gangguan penglihatan bahkan
mengalami kebutaan.

Kesimpulan

1. Kepatuhan perawatan pasien hipertensi
termasuk dalam ketegori patuh, karena
didapatkan bahwa sebagian besar pasien
hipertensi patuh melaksanakan
perawatan 51 (54,25%) responden.

2. Nilai tekanan darah penderita termasuk
dalam kategori terkontrol karena
tekanan darah responden masih dapat
diawasi dan masih dalam batas normal
yaitu : 140-159/90-99 mmHg dan
tekanan darah pasien hipertensi
termasuk dalam kategori terkontrol
yaitu 47 (50%) responden.

3. Terdapat hubungan kepatuhan
perawatan dengan tekanan darah
terkontrol pada pasien hipertensi

Saran

Sebagai acuan bagi institusi pelayanan
kesehatan untuk dijadikan bahan
pertimbangan memberikan asuhan
keperawatan pada penderita hipertensi.
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