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ABSTRAK 

 

Arista Novian, 2013, faktor yang berhubungan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(studi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

xvii + 74 halaman + 25 tabel + 2 gambar + 7 lampiran. 

 

Hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang munculnya tidak disadari. 
Faktor penyebab hipertensi dapat terjadi karena keturunan, umur, pola makan yang salah, 
aktifitas yang kurang, gaya hidup dan pikiran atau stres. Kepatuhan diit adalah suatu 
aturan perilaku yang disarankan oleh perawat, dokter atau tenaga kesehatan terhadap diit 
yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (studi pada pasien rawat jalan di 
Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Penelitian ini merupakan penelitian explanation research dengan pendekatan 
secara cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diit hipertensi rawat 
jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sampel berjumlah 24 pasien. 
Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi Square dengan 
nilai signifikansi alpha 5% ( = 0,05) dengan uji fisher sebagai alternatifnya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara tingkat pendidikan 
(p=0,036), tingkat pengetahuan (p=0,022), peran keluarga (p=0,008), peran petugas 
kesehatan (p=0,011) dengan kepatuhan diit pasien hipertensi dan tidak ada hubungan 
antara umur (p=0,240), jenis kelamin (p=0,421), pekerjaan (p=0,403) dengan kepatuhan 
diit pasien. 

Saran bagi keluarga yaitu selalu memberikan motivasi dan kepedulian terhadap 

kesembuhan pasien. Kesembuhan pasien ini harus ditunjang dengan partisipasi petugas 

kesehatan dalam meningkatkan pemahaman pasien terhadap diit hipertensi. 
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ABSTRACT 

Arista Novian, 2013, factors correlated to diet adherence of hypertension patients (study 

in outpatients at Hospital Islam Sultan Agung Semarang). 
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Hypertension is a degenerative disease emergence is not realized. Factors causing 

hypertension may occur because of heredity, age, wrong diet, less activity, lifestyle, and 

mind or stress. Dietary adherence is a Code of Conduct that is suggested by the nurse, 

doctors or health workers carried out the diet. The aims of this research were to know the 

factors correlated to diet adherence of hypertension patients (study in outpatients at 

Hospital Islam Sultan Agung Semarang). 

This research was explanatory research with cross sectional approach. Population 

in this research was diit hypertensive patients in outpatient hospital Islam Sultan Agung 

Semarang. Sample was 24 patients. The data were analyzed univariantly and bivariantly 

using Chi-Square test by the significance score of alfa 5% ( = 0,05) with the fisher as an 

alternative test. 

The conclusion of this research is that there was a significant correlations 

between the level of education (p = 0.036), the level of knowledge (p = 0.022), the role 

of the family (p = 0.008), the role of health workers (p = 0.011) with diet adherence of 

hypertension patients and there wasn’t correlation between age (p = 0.240), gender (p = 

0.421), occupation (p = 0.403) with diet adherence of hypertension patients. 

Advice for the family that always gives motivation and concern for the patient's 

recovery. This patient recovery should be support with health staff participation in 

increasing the patient understanding toward the importance hypertension diet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kronik didefinisikan sebagai kondisi medis atau masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gejala-gejala atau kecacatan yang membutuhkan 

penatalaksanaan jangka panjang (Smeltzer & Bare, 2002). Berdasarkan data WHO 

tahun 2005, Prevalensi penyakit kronik didunia mencapai 60% dari kasus yang 

menyebabkan kematian. Presentase ini akan semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup, mengkonsumsi 

makanan tinggi lemak, kolesterol, merokok dan stress yang tinggi (Smeltzer & 

Bare, 2002). Diperkirakan pada tahun 2030 sekitar 150 juta orang akan terkena 

penyakit kronis (Smeltzer & Bare, 2002). Di Indonesia pada tahun 2002 sekitar 

61% orang meninggal dunia oleh penyakit kronik. Jenis penyakit kronik yang 

menyebabkan kematian adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit paru 

obstruksi kronik, diabetes millitus, dan hipertensi (WHO, 2002). 

Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi 

adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang berada diatas batas normal 

atau optimal yaitu 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. 

Penyakit ini dikategorikan sebagai the silent disease karena penderita tidak 

mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan 

darahnya. Hipertensi yang terjadi dalam jangka waktu lama dan terus menerus 
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bisa memicu stroke, serangan jantung, gagal jantung dan merupakan penyebab 

utama gagal ginjal kronik (Purnomo, 2009). 

Hipertensi belum diketahui faktor penyebabnya, namun ditemukan 

beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi 

yaitu usia lanjut dan adanya riwayat tekanan darah tinggi dalam keluarga. Selain 

itu juga terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah 

tinggi yaitu kelebihan berat badan yang diikuti dengan kurangnya berolahraga, 

serta mengonsumsi makanan yang berlemak dan berkadar garam tinggi. Begitu 

banyaknya penyebab hipertensi sehingga menyebabkan hipertensi merupakan 

penyakit dengan penderita yang banyak (Palmer, 2007). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal 

tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu 

periode. Menurut World Health Organizations (WHO) batasan normal tekanan 

darah adalah 140/90 mmhg, sedangkan seseorang dinyatakan mengidap hipertensi 

bila tekanan darahnya >160/95 mmHg. Tekanan darah di antara normotensi dan 

hipertensi disebut borderline hypertension (Garis Batas Hipertensi). Batasan 

WHO tersebut tidak membedakan usia dan jenis kelamin (Udjiyanti, 2010 ; 107). 

Peningkatan tekanan darah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

antara lain meliputi umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, kadar garam 

tinggi, dan kebiasaan hidup seperti merokok dan minuman beralkohol. Bagi yang 

memiliki faktor resiko ini seharusnya lebih waspada dan lebih dini dalam 

melakukan upaya-upaya preventif, contohnya yang paling sederhana adalah rutin 
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kontrol tekanan darah lebih dari satu kali, serta berusaha menghindari faktor-

faktor pencetus hipertensi (Baradiro, 2008 : 50). 

Prevalensi kasus hipertensi primer di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 

sebesar 1,96% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 2,00%. 

Kasus tertinggi penyakit tidak menular tahun 2011 pada kelompok penyakit 

jantung dan pembuluh darah adalah penyakit hipertensi, yaitu sebanyak 634.860 

kasus (72,13%) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2011, hlm.35) 

Saat ini banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah 

hipertensi, Departemen Kesehatan telah menyusun kebijakan dan strategi nasional 

pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi yang meliputi 3 komponen 

utama yaitu survailans penyakit hipertensi, promosi dan pencegahan penyakit 

hipertensi serta manajemen pelayanan penyakit hipertensi. Hal tersebut bertujuan 

untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi, dan merujuk pada 

angka prevalensi hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari hal 

tersebut diperlukan suatu strategi yang dapat membantu petugas maupun 

masyarakat untuk dapat mengetahui sedini mungkin kecenderungan penyakit 

hipertensi (Depkes RI, 2006). 

Salah satu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Pelayanan Gizi 

Rumah Sakit. Pelayanan gizi Rumah Sakit merupakan pelayanan gizi yang 

diberikan di Rumah Sakit bagi pasien dirawat dan berobat jalan, untuk 

memperolah makanan yang sesuai guna mencapai status gizi yang sebaik-baiknya. 

Masalah gizi klinis adalah masaah gizi yang ditinjau secara individual mengenai 

apa yang terjadi dalam tubuh seseorang, yang seharusnya ditanggulangi secara 
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individu. Demikian pula masalah gizi pada berbagai keadaan sakit yang secara 

langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan, harus 

diperhatikan secara individual. Adanya kecenderungan peningkatan kasus 

penyakit yang terkait dengan gizi (Nutrition Related Disease) menunjukkan 

semakin perlunya penanganan khusus. Semua ini memerlukan pelayanan gizi 

yang bermutu untuk mempertahankan status gizi yang optimal, sehingga tidak 

terjadi kurang gizi dan untuk mempercepat penyembuhan (Bg. Instalasi Gizi RSI 

Sultan Agung Semarang). 

Kepatuhan adalah derajat dimana pasien mengikuti anjuran klinis dari 

dokter yang mengobatinya. Kepatuhan berasal dari kata patuh yaitu suka menurut 

perintah, taat kepada perintah/aturan dan disiplin yaitu ketaatan melakukan 

sesuatu yang dianjurkan atau yang ditetapkan, kepatuhan adalah secara sederhana 

sebagai perluasan perilaku individu yang berhubungan dengan minum obat, 

mengikuti diet dan merubah gaya hidup yang sesuai dengan petunjuk medis 

(Caplan dkk, 1997). 

Pengaturan makanan dan diit untuk penyembuhan penyakit bukanlah 

merupakan tindakan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan upaya perawatan dan pengobatan untuk 

penyembuhan penyakit yang diderita oleh orang sakit. Pengaturan makan, 

perawatan penyakit dan pengobatan, ketiganya merupakan satu kesatuan dalam 

proses penyembuhan penyakit. Oleh karena itu tanggung jawab pengaturan 

makan bagi orang sakit bukanlah semata-mata tanggung jawab seorang ahli 

gizi, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama dari ketiga unsur yang 
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berperan dalam proses penyembuhan penyakit, yaitu dokter, perawat dan ahi 

gizi (Moechyi S, 1992). 

Kendati dokter telah menetapkan diit yang tepat bagi penderita dan diit itu 

telah disiapkan dengan baik dalam bentuk sajian makanan, diit yang baik itu tidak 

ada manfaatnya jika penderita tidak mengkonsumsi makanan yang telah disajikan 

tersebut. Oleh karena itu bagi seorang pasien, pengetahuan tentang peranan 

makanan dan penggunaan makan dalam penyembuhan penyakit, sama pentingnya 

dengan pengetahuan tentang peranan kegunaan obat bagi penyembuhan penyakit. 

Bahkan setelah penderita sembuh sekalipun, pada waktu akan meninggalkan 

rumah sakit, ahli gizi masih akan selalu menberikan petunjuk bagaimana harus 

mengatur makanannya di rumah, sesuai dengan diit dan penyakit yang di 

deritanya. Pola diet yang menyebabkan terjadinya hipertensi antara lain adalah 

pemasukan energi yang tinggi, kelebihan protein, kelebihan lemak hewani, dan 

terlalu banyak mengkonsumsi garam (Marvyn, Leonard. 1995) 

Makanan yang dimakan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh 

terhadap kestabilan tekanan darah. Kandungan zat gizi seperti lemak dan sodium 

memiliki kaitan yang erat dengan munculnya hipertensi. Pelaksaanaan diet yang 

teratur dapat menormalkan hipertensi, yaitu dengan mengurangi makanan dengan 

tinggi garam, makanan yang berlemak, mengonsumsi makanan yang tinggi serat 

dan melakukan aktivitas olahraga (Julianti, 2005). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 25-28 April 2013 

sebanyak 11 pasien (18,96%) dari 24 pasien (41,37%) diit hipertensi pada pasien 

rawat jalan dengan keseluruhan jumlah pasien sebanyak 58 pasien (100%) diit 
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hipertensi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (Bg. Instalasi Gizi RSI. 

Sultan Agung Semarang), dari hasil wawancara terdapat pasien rawat jalan yang 

tidak mematuhi diit hipertensi yaitu sebanyak 8,62% karena pasien tidak 

menghabiskan obat yang dianjurkan dokter, 3,44% pasien masih merokok, 

6,89% pasien tidak pernah berolahraga, dan sebanyak 15,51% pasien belum ada 

yang datang kembali untuk kontrol atau rutin check up ke Rumah Sakit untuk 

konseling gizi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui 

Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Diit Pasien Hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

1.2 Rumusan Masalah 

Masih banyaknya pasien dengan diit Garam Rendah tentang tingkat 

kepatuhan diit hipertensi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 25-28 April 

2013 sebanyak 11 pasien (18,96%) dari 24 pasien (41,37%) diit hipertensi pada 

pasien rawat jalan dengan keseluruhan jumlah pasien sebanyak 58 pasien (100%) 

diit hipertensi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (Bg. Instalasi Gizi 

RSI. Sultan Agung Semarang), dari hasil wawancara terdapat pasien rawat jalan 

yang tidak mematuhi diit hipertensi yaitu sebanyak 8,62% karena pasien tidak 

menghabiskan obat yang dianjurkan dokter, 3,44% pasien masih merokok, 

6,89% pasien tidak pernah berolahraga, dan sebanyak 15,51% pasien belum 

ada yang datang kembali untuk kontrol atau rutin check up ke Rumah Sakit 

untuk konseling gizi. 
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Berdasarkan rumusan diatas, maka dengan demikian dapat dirumuskan 

masalah penelitiannya adalah “Faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi ?” 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Faktor Apa Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Diit Pasien  Hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)? 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

1. Adakah hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang)? 

2. Adakah hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang)? 

3. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan pasien hipertensi dengan 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang)? 

4. Adakah hubungan antara pekerjaan pasien hipertensi dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang)? 

5. Adakah hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)? 
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6. Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan pasien hipertensi dengan 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang)? 

7. Adakah hubungan antara peran petugas kesehatan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kepatuhan Diit Pasien Hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan 

di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

2. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan pasien dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 

4. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan pasien dengan kepatuhan diit 

pasien dengan (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 
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5. Untuk mengetahui hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

6. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan pasien dengan kepatuhan diit 

pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 

7. Untuk mengetahui hubungan antara peran petugas kesehatan dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan kemampuan setelah memperoleh ilmu baik secara teori 

maupun praktik. 

1.4.2 Bagi Jurusan 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang penyakit hypertensi di 

rumah sakit khususnya untuk menambah khasanah pustaka di perpustakaan 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang. 

1.4.3 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam 

upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit terhadap pasien. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan tingkat 

kepatuhan 

pasien dalam 

minum obat 

antihipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nandang 

Tisna Ali 

Ami Jaya 

2009 

Puskesmas 

Pamulang 

Kota 

Tangerang 

Selatan 

Propinsi 

Banten 

Deskriptif, 

cross-

sectional 

Variabel 

Bebas: 

pendidikan, 

pekerjaan, 

sosial 

ekonomi 

(pendapatan)

, usia, jenis 

kelamin dan 

pengetahuan

Variabel 

Terikat: 

tingkat 

kepatuhan 

pasien dalam 

minum obat 

antihipertensi

. 

Tidak ada hubungan 

antara pendidikan 

dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=0,515), Tidak 

ada hubungan 

antara pekerjaan 

dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=0,171), Tidak 

ada hubungan 

antara sosial 

ekonomi dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=0,757), ada 

hubungan 

antara usia dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=0,05), Tidak ada 

hubungan 

antara jenis kelamin 

dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=1.000), Tidak 

ada hubungan 

antara pengetahuan 

dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

(p=0,773). 
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Lanjutan tabel 1.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. Pengaruh 

konseling 

terhadap 

pengetahuan, 

sikap dan 

kepatuhan 

dalam 

menjalankan 

diet pada 

pasien rawat 

jalan 

penderita 

Hipertensi 

Asa Dewi 

Fortuna 

2013 

di 

Puskesmas 

Kedungka

ndang 

Kota 

Malang 

 

pre-post test 

menggunaka

n metode 

Quasi 

Experiment 

Variabel 

bebas: 

jenis kelamin, 

umur, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

tekanan 

darah, tingkat 

pengetahuan , 

sikap dan 

tingkat 

kepatuhan 

diet 

variabel 

terikat: 

Pengaruh 

konseling 

dalam 

menjalankan 

diit hipertensi 

 

  

Ada hubungan 

antara pre test 

dengan post test 
setelah diberi 

intervensi 

konseling gizi 

tentang Diet 

Rendah Garam 

(p=0,000) 

       

 

Yang membedakan dengan 2 penelitian tersebut diatas dengan penelitian 

ini adalah : 

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian. 

No. Perbedaan Arista Novian Nandang Tisna Ali 

Ami Jaya 
Asa Dewi Fortuna 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Judul Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Kepatuhan Diit 

Pasien Hipertensi 

(Studi Pada Pasien 

Rawat Jalan Rumah 

Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang 

2013) 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi 

Puskesmas Pamulang 

Kota Tangerang 

Selatan Propinsi 

Banten 2009 

Pengaruh konseling 

terhadap pengetahuan, 

sikap dan kepatuhan 

dalam menjalankan diet 

pada pasien rawat jalan 

penderita Hipertensi di 

Puskesmas 

Kedungkandang Kota 

Malang 2013 
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Lanjutan tabel 1.2 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Variabel 

Bebas 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Terikat 

 

 

 

Rancangan 

Penelitian 

Umur , jenis 

kelamin, tingkat 

pendidikan, tingkat 

pengetahuan, 

pekerjaan, peran 

keluarga, peran 

petugas kesehatan 

 

Kepatuhan Diit 

Pasien Hipertensi 

 

 

 

Expalanatory 

Research, cross 

sectional 

Pendidikan, 

pekerjaan, sosial 

ekonomi 

(pendapatan), usia, 

jenis kelamin dan 

pengetahuan. 

 

 

Tingkat kepatuhan 

pasien dalam minum 

obat antihipertensi  

 

 

Deskriptif, cross 

sectional 

Jenis kelamin, umur, 

pendidikan, pekerjaan, 

tekanan darah, tingkat 

pengetahuan , sikap 

dan tingkat kepatuhan 

diet. 

 

 

Pengaruh konseling 

dalam menjalankan diit 

hipertensi 

 

pre-post test 

menggunakan metode 

Quasi Experiment 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1    Ruang Lingkup Tempat 

Tempat yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Rumah  

Pasien Diit Hipertensi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

dan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu penyusunan proposal dimulai pada tahun 2012, sedangkan 

penelitian dilaksanakan pada  tahun 2013. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan 

masyarakat dengan kajian ilmu gizi dasar dan epidemiologi penyakit tidak 

menular. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori   

2.1.1 Definisi Tekanan Darah  

Tekanan darah adalah kekuatan darah dalam menekan dinding pembuluh 

darah. Setiap kali berdetak (sekitar 60-70 kali per menit dalam keadaan istirahat), 

jantung akan memompa  darah kita melewati pembuluh darah. Tekanan terbesar 

terjadi ketika jantung memompa darah (dalam keadaan mengempis), dan ini 

disebut dengan tekanan sistolik. Ketika jantung beristirahat (dalam keadaan 

mengembang), tekanan darah berkurang dan disebut tekanan diastolik. (Mira 

Puspitorini, 2008: 2) 

Tekanan darah meningkat meningkat sesuai dengan umur dan distribusi 

nilai tekanan darah. Tekanan darah sangat bervariasi tergantung pada keadaan, 

akan meningkat saat aktifitas fisik, emosi, strees dan turun selama tidur. Dengan 

meningkatnya tekanan darah, meningkat pula ancaman kesehatan. Dan jika faktor 

risiko lainnya juga ada, bahaya terhadap jantung dan sirkulasi daran meningkat 

secara proporsional (Hanns Peter Wolfr, 2006: 5). 

Peningkatan tekanan darah di dalam arteri dapat terjadi melalui beberapa 

cara, antara lain (Mira Puspitorini, 2008: 2-3) : 

1. Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan setiap 

detik. 

2. Arteri besar kehilangan kelenturan dan menjadi kaku sehingga tidak dapat 

mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. 



14 

 

Dengan demikian darah pada setiap denyut jantung terpaksa melalui pembuluh 

yang lebih sempit. 

3. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan peningkatan tekanan 

darah. 

2.1.2 Klasifikasi Tekanan Darah  

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), di dalam Guidelines terakhir 

tahun 1999, batas tekanan darah yang masih di anggap normal adalah kurang dari 

135/85 mmHg. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan sebagai 

hipertensi. Adapun nilai diantaranya termasuk normal-tinggi di peruntukkan bagi 

individu dewasa berusia di atas 18 tahun. (Mira Puspitorini, 2008: 9). 

Seventh Report Of Teh Joint National Committee VII (JNC VII) on 

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

memberikan klasifikasi tekanan darah bagi dewasa usia 18 tahun keatas yang 

tidak sedang dalam pengobatan tekanan dara tinggi dan tidak menderita penyakit 

serius dalam jangka waktu tertentu.(Setiawan dalimartha, 2008 : 9). 

2.1.3 Definisi Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang 

abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap 

stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal. 

Penyakit Hipertensi atau yang lebih dikenal penyakit darah tinggi adalah 

suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah ≥140 mm Hg (tekanan 

sistolik) dan/ atau ≥ 90 mmHg (tekanan diastolik) ( Joint National Committe on 

Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure VII,2003). 
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Ilmu pengobatan mendefinisikan hipertensi sebagai suatu peningkatan 

kronis (yaitu meningkat secara perlahan-lahan dan bersifat menetap) dalam 

tekanan darah arteri sistolik dan diastolik yang bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor dan mengikuti suatu pola yang khas. (Hanns Peter Wolfr, 2006: 62).  

Penyakit hipertensi juga disebut sebagai “the silent disease”  atau “silent 

killer” karena penderita sering kali tidak menyadari dan tidak merasakan suatu 

gangguan atau gejala. Selain itu jika tekanan darah tidak terkontrol dengan baik, 

risiko kematian semakin besar bagi penderitanya. Hipertensi adalah suatu keadaan 

di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang 

mengakibatkan peningkatan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian 

(mortalitas).(Setiawan dalimartha, 2008: 8) 

2.1.4 Klasifikasi  Hipertensi  

Hipertensi dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu hipertensi 

primer (hipertensi esensial) dan hipertensi sekunder. Pengelompokan ini ditinjau 

dari unsur penyebabnya. 

1. Hipertensi Primer  

Hipertensi primer juga disebut hipertensi esensial atau idiopatik dan 

merupakan 95% dari kasus-kasus hiepertensi Hipertensi esensial hingga saat 

ini masih belum di ketahui penyebabnya. Selama 75 tahun terakhir telah 

banyak penelitian untuk mecari etiologinya. Adanya mekanisme kompensasi 

yang kompleks dan konsekuensi sekunder dari hipertensi yang sudah ada 

telah menyebabkan penelitian etiologinya semakin sulit dan observasi ini 
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terbuka untuk berbagai interpretasi, terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi dan berbeda antar individu. Beberapa faktor yang pernah 

dikemukakan relevan terhadap mekanisme penyebab hipertensi antara lain: 

genetik, geografi dan lingkungan, janin, jenis kelamin, natrium, system 

rennin-angiotensin, hiperaktifitas simpatis, resistensi insulin dan disfungsi sel 

endotel. 

2. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder merupakan penyakit ikutan dari penyakit yang 

sebelumnya diderita. Sekitar 5 % kasus hipertensi ini telah di ketahui 

penyebabnya. Penyakit yang memicu timbulnya hipertensi sekunder 

diantaranya penyakit-penyakit pada ginjal, pada kelenjar adrenal, pada 

kelenjar tiroid, efek obat-obatan, kelainan pembuluh darah, serta pada 

kehamilan (pre-eklamsia). 

2.1.5 Patogenesis 

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. Berbagai 

faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tekanan perifer akan mempengaruhi 

tekanan darah seperti asupan garam yang tinggi, faktor genetik, stres, obesitas, 

faktor endotel. Selain curah jantung dan tahanan perifer sebenarnya tekanan darah 

dipengaruhi juga oleh tebalnya atrium kanan, tetapi tidak mempunyai banyak 

pengaruh . 

Dalam tubuh terdapat sistem yang berfungsi mencegah perubahan tekanan 

darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi yang berusaha untuk 
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mempertahankan kestabilan tekanan darah dalam jangka panjang. Sistem 

pengendalian tekanan darah sangat kompleks. Pengendalian dimulai dari system 

yang bereaksi dengan cepat misalnya reflek kardiovaskuler melalui sistem saraf, 

reflek kemoreseptor, respon iskemia, susunan saraf pusat yang berasal dari atrium, 

arteri pulmonalis otot polos. Dari sistem pengendalian yang bereaksi sangat cepat 

diikuti oleh sistem pengendalian yang bereaksi kurang cepat, misalnya 

perpindahan cairan antara sirkulasi kapiler dan rongga intertisial yang dikontrol 

hormon angiotensi dan vasopresin. Kemudian dilanjutkan sistem yang poten dan 

berlangsung dalam jangka panjang misalnya kestabilan tekanan darah dalam 

jangka panjang dipertahankan oleh sistem yang mengatur jumlah cairan tubuh 

yang melibatkan berbagai organ. 

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi primer dipengaruhi oleh 

beberapa faktor genetik yang menimbulkan perubahan pada ginjal dan membrane 

sel, aktivitas saraf simpatis dan renin, angiotensin yang mempengaruhi keadaan 

hemodinamik, asupan natrium dan metabolisme natrium dalam ginjal serta 

obesitas dan faktor endotel.  

Akibat yang ditimbulkan dari penyakit hipertensi antara lain penyempitan 

arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak, hal ini disebabkan karena 

jaringan otak kekurangan oksigen akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh 

darah otak dan akan mengakibatkan kematian pada bagian otak yang kemudian 

dapat menimbulkan stroke. Komplikasi lain yaitu rasa sakit ketika berjalan 

kerusakan pada ginjal dan kerusakan pada organ mata yang dapat mengakibatkan 

kebutaan (Beevers, 2002:26).  
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2.1.6 Gejala Hipertensi  

Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala. masa 

laten ini menyelubungi perkembangan hipertensi sampai terjadi kerusakan organ 

yang spesifik. Gejala-gejala hipertensi yang umumnya dijumpai antara lain: sakit 

kepala, pusing, mudah marah, telinga berdenging, sulit tidur, sesak nafas, rasa 

berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang.  

Pada hipertensi berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala 

antara lain: sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, nafas pendek, 

gelisah, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, mudah marah, telinga 

berdengung, sulit tidur, rasa berat ditengkuk, nyeri didaerah kepala bagian 

belakang, nyeri didada, otot lemah, pembengkakan pada kaki dan pergelangan 

tangan, keringat berlebih, kulit tampak pucat dan kemerahan, denyut jantung yang 

kuat, cepat dan tidak teratur, impotensi, darah di urine, mimisan (jarang di 

laporkan). Kadang pada hipertensi berat  mengalami penurunan kesadaran dan 

bahkan koma karena pembengkakan otak. Keadaan yang disebut Ensefalopati 

Hipertensif ini memerlukan penanganan medis secepat mungkin (Laurence M., 

2002 : 389).  

2.1.7 Faktor Risiko 

Seseorang yang menderita hipertensi akan memiliki penderitaan yang lebih 

berat lagi jika semakin banyak faktor risiko yang menyertai. Hampir 90% 

penderita hipertensi tidak diketahui penyebab dengan pasti. Para ahli membagi 

dua kelompok faktor risiko pemicu timbulnya hipertensi yaitu faktor risiko yang 

tidak dapat dikontrol dan faktor risiko yang dapat dikontrol. 
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2.1.7.1 Faktor yang tidak dapat dikontrol 

1) Keturunan  

Sekitar 70-80% penderita hipertensi Esensial ditemukan riwayat hipertensi 

didalam keluarga. Apabila riwayat hipertensi  didapatkan pada kedua orang 

tua maka dugaan hipertensi esensial lebih besar. 

2) Jenis Kelamin 

Wanita penderita hipertensi diakui lebih banyak dari pada laki-laki. Tetapi 

wanita lebih tahan dari pada laki-laki tanpa kerusakan jantung dan pembuluh 

darah. Pria lebih banyak mengalami kemungkinan menderita hipertensi dari 

pada wanita. Pada pria hipertensi lebih banyak disebabkan oleh pekerjaan, 

seperti perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan. Sampai usia 55 tahun 

pria beresiko lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan wanita. Menurut 

Edward D. Frohlich seorang pria dewasa akan mempunyai peluang lebih 

besar yakni satu di antara untuk mengidap hipertensi (Lanny Sustrani, 

2004:25).  

3) Umur  

Pada umumnya, hipertensi menyerang pria pada usia diatas 31 tahun. Tetapi 

di atas usa tersebut, justru wanita (setelah mengalami monopouse) yang 

berpeluang lebih besar. Para pakar menduga perubahan hormonal berperan 

besar dalam terjadinya hipertensi dikalangan wanita usia lanjut (Lanny 

Sustrani, 2005:26). Berdasarkan pra survey, dari 24 sampel berusia 20 – 75 
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tahun, jika diambil nilai tengah atau median, maka didapatkan usia antara 

dewasa  ≤ 45 dan  usia lanjut ≥ 46 tahun. 

2.1.7.2 Faktor yang dapat dikontrol 

1) Kegemukan  

Obesitas merupakan cirri khas penderita hipertensi. Walaupun belum 

diketahui pasti hubungan antara hipetensi dengan obesitas, tatapi terbukti 

bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas 

dengan hipertensi lebih tinngi dibandingakan dengan orang dengan barat 

badan normal. 

2) Diet tidak seimbang  

Konsumsi gula berlebih berpengeruh terhadap tekanan darah , sedangkan 

banyak mengkonsumsi serat banyak membantu menjaga tekanan darah dalam 

batas normal. Konsumsi makanan yang tidak seimbang banyak mengandung 

lemak disertai tinggi garam, meningkatkan risiko hipertensi  

3) Konsumsi Garam Berlebih 

Garam mempunyai sifat menahan air. Konsumsi garam yang berlebihan 

dengan sendirinya akan menaikkan tekanan darah. Sebaiknya hindari 

pemakaian garam yang berlebihan atau makanan yang diasinkan. hal itu tidak 

berarti menghentikan pemakaian garam sama sekali dalam makanan. Namun, 

sebaiknya penggunaan garam dibatasi seperlunya saja. WHO (1990) 

menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6 gram sehari 

(sama dengan 2400 mg Natrium) (Sunita Almatsier, 2004:64). 
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4) Aktifitas fisik (olahraga)  

Faktor makanan dan kurangnya aktivitas fisik yang memadai merupakan hal 

penting ke dua sebagai penyebab kematian yang dapat dicegah, setelah 

penggunaan tembakau. Orang yang kurang aktif berolahraga pada umumnya 

cenderung mengalami kegemukan. Olahraga isotonic seperti bersepeda, 

jogging, dan aerobic yang teratur dapat memerlancar peredaran darah 

sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Olahraga jaga dapat mengurangi 

atau mencegah obesitas, mengurangi asupan garam kedalam tubuh. garam 

akan keluar dari tubuh bersama keringat., mengurangi depresi dan 

kecemasan, memperbaiki adaptasi terhadap stress, memperbaiki kualitas 

tidur, dan menaikkan mood, ercaya diri serta penampilan (Laurence M., 2002 

: 16-17).  

5) Merokok dan konsumsi alkohol  

Rokok merupakan penyebab terpenting morbiditas dan kematiandini di negara 

berkembang yang dapat dicegah. Rokok mempunyai dua kali lipat resiko 

penyakit jantung. Kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol dapat 

mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Rokok mempunyai beberapa 

pengaruh langsung yang membahayakan jantung. Hipertensi dirangsang aleh 

adanya nikotin dalam batang rokok yang dihisap oleh seseorang . Efek dari 

konsumsi alkhohol juga merangsang hipertensi karena adanya peningkatan 

sintesis katekholamin yang dalam jumlah besar dapat memicu kenaikan tekanan 

darah (Laurence M., 2002 : 7). 
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6) Stress  

Stress juga di yakini berubungan dengan hipertensi , yang diduga melalui 

aktifitas syaraf simpatis. Peningkatan aktifitas syaraf simpatis dapat 

meningkatkan tekanan darah secara tidak menentu. Stres dapat 

mengakibatkan tekanan darah naik untuk sementara waktu, Jika stress telah 

berlalu, maka tekanan darah akan kembali normal. 

2.1.8 Komplikasi Hipertensi 

Menurut Elizabeth J Corwin (2000:349) komplikasi hipertensi terdiri dari 

stroke, infark miokardium, gagal ginjal, ensefalopati (kerusakan otak), dan 

pregnancy – incuded hypertension (PIH). 

1. Stroke 

Stroke dapat timbul akibat pendarahan tekanan tinggi di otak, atau akibat 

nembulus yang terlepas dari pembuluh non- otak yang terpajan tekanan 

tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri–arteri yang 

memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal, sehingga aliran darah 

ke daerah–daerah yang diperdarahi berkurang. Arteri–arteri otak yang 

mengalami narterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan 

kemungkinan terbentuknya anurisma. 

2. Infark Miokardium 

Dapat terjadi infark miokardium apabila arteri koroner yang arterosklerotik 

tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila  terbentuk 

trombus yang menyumbat aliran darah melalui pembuluh tersebut. Karena 

hipertensi kronik dan hipertensi ventrikel, maka kebutuhan oksigen. 
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Miokardium mungkin tidak dapat dipenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung 

yang menyebabkan infark. Demikian juga, hipertrofi ventrikel dapat 

menimbulkan perubahan-perubahan waktu hantaran listrik melintasi ventrikel 

sehingga terjadi  distritma, hipoksia jantung, dan peningkatan resiko 

pembentukan bekuan . 

3. Gagal Ginjal 

Dapat terjadi gagal ginjal karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi 

pada kapiler-kapiler ginjal, glomerolus. Dengan rusaknya glomerolus, darah 

akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat 

berlanjut menjadi hipoksik dan kematian, dengan rusaknya membran 

glomerous, protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik   

koloid plasma berkurang menyebabkan edema yang sering dijumpai pada  

hipertensi kronik. 

4. Ensefalopati (Kerusakan Otak) 

Enefalopati (kerusukan otak) dapat terjadi, terutama pada hipertensi maligna 

(hipertensi yang meningkat cepat). Tekanan yang sangat tinggi pada kelainan 

ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan mendorong ke dalam ruang 

interstisium diseluruh susunan saraf pusat. Neuron-neuron di sekitarnya  

kolaps dan terjadi koma serta kematian. 
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2.1.9  Penatalaksanaan Hipertensi .  

2.1.9.1 Pengendalian Faktor Risiko  

Pengendalian faktor risiko penyakit jantung koroner yang dapat saling 

berpengaruh  terhadap terjadinya hipertensi, hanya terbatas pada faktor risiko 

yang dapat diubah,  dengan usaha-usaha sebagai berikut :  

1) Mengatasi obesitas/menurunkan kelebihan berat badan.  

Obesitas bukanlah penyebab hipertensi, akan tetapi prevalensi hipertensi pada 

obesitas jauh lebih besar. Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada 

orang-orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang 

badannya normal. Sedangkan, pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 

20-33% memiliki berat badan lebih (overweight). Dengan demikian obesitas 

harus dikendalikan dengan menurunkan berat badan.  

2) Mengurangi asupan garam didalam tubuh.  

Nasehat pengurangan garam, harus memperhatikan kebiasaan makan 

penderita. Pengurangan asupan garam secara drastis akan sulit dilaksanakan.  

Batasi sampai dengan kurang dari 5 gram (1 sendok teh) per hari pada saat 

memasak.  

3) Ciptakan keadaan rileks  

Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga atau hipnosis dapat menontrol 

sistem syaraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah.  
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4) Melakukan olah raga teratur  

Berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit 

sebanyak 3-4 kali dalam seminggu, diharapkan dapat menrnbah kebugaran 

dan memperbaiki metabolisme tubuh yang ujungnya dapat mengontrol 

tekanan darah.  

5) Berhenti merokok  

Merokok dapat menambah kekakuan pembuluh darah sehingga dapat 

memperburuk hipertensi. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon 

monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah 

dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri, dan mengakibatkan 

proses artereosklerosis, dan tekanan darah tinggi. Pada studi autopsi, 

dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan adanya 

artereosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokok juga meningkatkan 

denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot jantung. 

Merokok pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkatkan risiko 

kerusakan pada pembuluh darah arteri. Tidak ada cara yang benar-benar 

efektif untuk memberhentikan kebiasaan merokok. Beberapa metode yang 

secara umum dicoba adalah sebagai berikut:  

(1) Inisiatif Sendiri  

Banyak perokok menghentikan kebiasannya atas inisiatif sendiri, tidak 

memakai pertolongan pihak luar. Inisiatif sendiri banyak menarik para 

perokok karena halhal berikut :  

• Dapat dilakukan secara diam-diam.  
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• Program diselesaikan dengan tingkat dan jadwal sesuai kemauan.  

• Tidak perlu menghadiri rapat-rapat penyuluhan.  

• Tidak memakai ongkos.  

(2) Menggunakan Permen yang Mengandung Nikotin  

Kencanduan nikotin membuat perokok sulit meninggalkan merokok. 

Permen nikotin mengandung cukup nikotin untuk mengurangi 

penggunaan rokok. di negara-negara tertentu permen ini diperoleh 

dengan resep dokter. Ada jangka waktu tertentu untuk menggunakan 

permen ini. Selama menggunakan permen ini penderita dilarang 

merokok. Dengan demikian, diharapkan perokok sudah berhenti merokok 

secara total sesuai jangka waktu yang ditentukan. 

(3) Kelompok Program  

Beberapa orang mendapatkan manfaat dari dukungan kelompok untuk 

dapat berhenti merokok. Para anggota kelompok dapat saling memberi 

nasihat dan dukungan. Program yang demikian banyak yang berhasil, 

tetapi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghadiri rapat-rapat 

sering kali menyebabkan enggan bergabung.  

6) Mengurangi konsumsi alkohol.  

Hindari konsumsi alkohol berlebihan. Laki-Iaki Tidak lebih dari 2 gelas per 

hari wanita : tidak lebih dari 1 gelas per hari. 

2.1.9.2 Terapi Farmakologis  

Penatalaksanaan penyakit hipertensi bertujuan untuk mengendalikan angka 

kesakitan dan kematian akibat penyakit hipertensi dengan cara seminimal 

mungkin menurunkan gangguan terhadap kualitas hidup penderita. Pengobatan 
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hipertensi dimulai dengan obat tunggal , masa kerja yang panjang sekali sehari 

dan dosis dititrasi. Obat berikutnya mungkin dapat ditarnbahkan selama beberapa 

bulan pertama perjalanan terapi. Pemilihan obat atau kombinasi yang cocok 

bergantung pada keparahan penyakit dan respon penderita terhadap obat anti 

hipertensi. Beberapa prinsip pemberian obat anti hipertensi sebagai berikut :  

1. Pengobatan hipertensi sekunder adalah menghilangkan penyebab hipertensi. 

2. Pengobatan hipertensi esensial ditujukan untuk menurunkan tekanan darah 

dengan harapan memperpanjang umur dan mengurangi timbulnya 

komplikasi.  

3. Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat anti 

hipertensi. 

4. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan pengobatan 

seumur hidup.  

Jenis-jenis obat antihipertensi :  

1. Diuretik  

Obatan jenis diuretik bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh (Iewat 

kencing), sehingga volume cairan tubuh berkurang mengakibatkan daya 

pompa jantung menjadi lebih ringan dan berefek turunnya tekanan darah.  

2. Penghambat Simpatis  

Golongan obat ini bekerja denqan menghambat aktifitas syaraf simpatis. 

3. Betabloker  

Mekanisme kerja obat antihipertensi ini adalah melalui penurunan daya 

pompa jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita yang telah 

diketahui mengidap gangguan pernafasan seperti asma bronkhial. Contoh 
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obat golongan betabloker adalah metoprolol, propanolol, atenolol dan 

bisoprolol. Pemak. 

4. Vasodilatator  

Bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos (otot 

pembuluh darah). Yang termasuk dalam golongan ini adalah prazosin dan 

hidralazin. 

5. Penghambat enzim konversi angiotensin. 

6. Antagonis kalsium. 

7. Penghambat reseptor angiotensin II. 

 
2.1.10 Kepatuhan 

2.1.10.1 Pengertian Kepatuhan 

 Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan 

dalam dan perilaku yang disarankan. Pengertian dari kepatuhan adalah  menuruti 

suatu perintah atau suatu aturan. Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam 

melaksanakan perawatan, pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh perawat, 

dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kepatuhan (compliance atau adherence) 

mengambarkan sejauh mana pasien berperilaku untuk melaksanakan aturan dalam 

pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh tenaga kesehatan (Smet Bart, 1994) 

2.1.10.2 Batasan Perilaku Kepatuhan 

Kepatuhan terhadap aturan pengobatan sering kali dikenal dengan “Patient 

Compliance”. Kepatuhan terhadap pengobatan dikhawatirkan akan menimbulkan 
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sesuatu yang tidak diinginkan, seperti misalnya bila tidak minum obat sesuai 

aturan, maka akan semakin memperparah penyakit (Smet Bart, 1994). 

2.1.10.3 Pengukuran Perilaku Kepatuhan 

Kepatuhan pasien terhadap aturan pengobatan pada prakteknya sulit 

dianalisa karena kepatuhan sulit diidentifikasikan, sulit diukur dengan teliti dan 

tergantung banyak faktor. Pengkajian yang akurat terhadap individu yang tidak 

patuh merupakan suatu tugas yang sulit. Metodemetode yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana seseorang dalam mematuhi nasehat dari tenaga kesehatan 

yang meliputi laporan dari data orang itu sendiri, laporan tenaga kesehatan, 

perhitungan jumlah pil dan botol, tes darah dan urine, alat-alat mekanis, observasi 

langsung dari hasil pengobatan (Niven, 2001). 

2.1.10.4 Faktor Kepatuhan 

Menurut Purwanto (2006) ada beberapa variabel yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan seseorang yaitu demografi, penyakit, pengetahuan, program 

terapeutik, psikososial, dukungan keluarga : 

1) Demografi 

Meliputi usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosio-ekonomi dan 

pendidikan. Umur merupakan faktor yang penting dimana anak-anak 

terkadang tingkat kepatuhannya jauh lebih tinggi daripada remaja. Tekanan 

darah pria umumnya lebih tinggi  dibandingkan dengan wanita. Faktor 

kognitif serta pendidikan seseorang dapat juga meningkatkan kepatuhan 
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terhadap aturan perawatan hipertensi (Purwanto, Pengantar Perilaku 

Manusia untuk Perawat, 2006). 

2) Pengetahuan 

Pengetahuan pasien tentang kepatuhan pengobatan yang rendah yang dapat 

menimbulkan kesadaran yang rendah akan berdampak dan berpengaruh pada 

pasien dalam mengikuti tentang cara pengobatan, kedisiplinan pemeriksaan 

yang akibatnya dapat terjadi komplikasi berlanjut. 

3) Komunikasi Terapeutik 

Kualitas instruksi antara pasien dengan tenaga kesehatan menentukan tingkat 

kepatuhan seseorang, karena dengan kualitas interaksi yang tinggi, maka 

seseorang akan puas dan akhirnya meningkatkan kepatuhan nya terhadap 

anjuran kesehatan dalam hal perawatan hipertensi, sehingga dapat dikatakan 

salah satu penentu penting dari kepatuhan adalah cara komunikasi tentang 

bagaimana anjuran diberikan (Purwanto, 2006). 

4) Psikososial 

Variabel ini meliputi sikap pasien terhadap tenaga kesehatan serta menerima 

terhadap penyakitnya. Sikap seseorang terhadap perilaku kepatuhan 

menentukan tingkat kepatuhan. Kepatuhan seseorang merupakan hasil dari 

proses pengambilan keputusan orang tersebut, dan akan berpengaruh pada 

persepsi dan keyakinan orang tentang kesehatan. Selain itu keyakinan serta 

budaya juga ikut menentukan perilaku kepatuhan. Nilai seseorang 
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mempunyai keyakinan bahwa anjuran kesehatan itu dianggap benar maka 

kepatuhan akan semakin baik (Smet Bart, 1994). 

5) Dukungan Keluarga 

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan bagi individu serta memainkan peran penting 

dalam program perawatan dan  pengobatan. Pengaruh normatif pada keluarga 

dapat memudahkan atau menghambat perilaku kepatuhan, selain dukungan 

keluarga, dukungan tenaga kesehatan diperlukan untuk mempertinggi tingkat 

kepatuhan, dimana tenaga kesehatan adalah seseorang yang berstatus tinggi 

bagi kebanyakan pasien, sehingga apa yang dianjurkan akan dilaksanakan 

(Smet Bart, 2004). 

2.1.10.5 Upaya Peningkatan Kepatuhan 

Upaya meningkatkan kepatuhan bisa dengan meningkatkan kemampuan 

menyampaikan informasi oleh tenaga kesehatan yaitu dengan memberikan 

informasi yang jelas pada pasien mengenai penyakit yang dideritanya serta cara 

pengobatannya, keterlibatan lingkungan sosial (keluarga) dan beberapa 

pendekatan perilaku. Riset telah mempertunjukkan bahwa jika kerjasama anggota 

keluarga diperoleh, kepatuhan menjadi lebih tinggi (Smet Bart, 1994). 

2.1.10.6 Kepatuhan Terhadap Kesehatan 

Kepatuhan terhadap perawatan merupakan perilaku seseorang untuk 

mentaati aturan dalam hal pengobatan yang meliputi perlakukan khusus mengenai 
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gaya hidup seperti diet, istirahat dan olahraga serta konsumsi obat yang harus 

dikonsumsi, jadwal waktu minum, kapan harus dihentikan dan kapan harus 

berkunjung untuk melakukan kontrol tekanan darah (Lany Gunawan, 2001). 

2.1.11. Diit Hipertensi 

Diit hipertensi adalah salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek 

yang serius, karena metode pengendaliannya yang alami (Purwanti, 1997). Hanya 

saja banyak orang yang menganggap diet hipertensi sebagai sesuatu yang 

merepotkan dan tidak menyenangkan. Banyak makanan kesukaan bisa masuk 

daftar terlarang, misalnya garam penyedap, pop corn asin, dan kentang. 

1. Tujuan diit hipertensi menurut (Purwanti, 1997) sebagai berikut : 

a) Mengurangi asupan garam 

Mengurangi asupan garam sering juga diimbangi dengan asupan lebih 

banyak kalsium, magnesium, dan kalium. Umumnya kita mngkonsumsi 

lebih banyak garam daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Idealnya kita 

cukup menggunakan sekitar satu sendok teh saja atau sekitar 5 gram per 

hari. 

b) Memperbanyak serat 

Mengkonsumsi lebih banyak sayur yang mengandung banyak serat 

akan memperlancar buang air besar dan menahan sebagian asupan 

natrium. Sebaiknya penderita hipertensi menghindari makanan 

kalengan dan makanan siap saji dari restoran, yang dikhairkan 
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mengandung banyak pengawet dan kurang serat, misalnya semangkok 

seral mengandung 7 gr serat. 

c) Menghentikan kebiasaan buruk 

Menghentikan rokok, kopi, dan alcohol dapat mengurangi beban jantung, 

sehingga jantung dapat bekerja dengan baik. Rokok dapat meningkatkan 

resiko kerusakan pembuluh darah dengan mengendapkan kolesterol pada 

pembuluh darah jantung koroner, sehingga jantung bekerja lebih keras. 

Sedangkan alcohol dapat memacu tekanan darah. Selain itu kopi dapat 

memacu detak jantung. 

d) Perbanyak kalsium 

Misalnya makanan yang mengandung kalium seperti pisang, sari jeruk, 

jagung, dan brokoli. 

e) Penuhi kebutuhan magnesium 

Sumber makanan yang banyak mengandung magnesium misalnya kacang 

tanah, kacang polong, dan makanan laut. 

f) Lengkapi kebutuhan kalsium 

Mencegah terjadinya komplikasi pada penyakit hipertensi. Makanan yang 

mengandung klsium misalnya keju rendah lemak dan ikan salmon. 

g) Manfaatkan sayuran dan bumbu dapur 

Sayuran dan bumbu dapur yang bermanfaat untuk pengontrolan tekanan 

darah, seperti : tomat, wortel, seledri, bawang putih, dan kunyit. 
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2. Macam diet rendah garam menurut Ignatius sebagai berikut : 

a) Diet Garam Rendah I ( 200-400 mg Na ) 

Diet Garam Rendah I diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan 

atau hipertensi berat. Pada pengolahan makanan tidak ditambahkan garam. 

Dihindari bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. 

b) Diet Garam Rendah II (600-1200 mg Na) 

Diet Garam Rendah II diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan 

atau hipertensi tidak berat, pemberian makanan sehari sama dengan Diet 

Garam Rendah I. Pada pengolahan boleh menggunakan setengah sendok 

teh garam dapur (2g). Dihindari bahan makanan yang tinggi kadar 

natriumnya. 

c) Diet Garam Rendah III (1000-1200 mg Na) 

Diet Garam Rendah III diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan 

atau hipertensi ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan Diet 

Garam Rendah I. pada pengolahan makanannya boleh menggunakan 1 sdt 

(4) gram dapur. 
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2.1  Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori  
(Soekidjo Notoatmodjo, 2003 , Smet Bart, 1994, Imelda Yuliana, 2009 , Dyajeng Setya W. 2009, Awiya laili, 

2008) 
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36 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan 

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian 

yang akan dilakukan (Soekidjo Notoatmodjo, 2002). 

 

Keterangan : 

_ _ _ _ _ _ = variabel dikendalikan 

 

  Gambar 2. Kerangka konsep  
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan antara umur pasien hipertensi terhadap kepatuhan diit 

pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang).  

2. Ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 

3. Ada hubungan antara tingkat pendidikan pasien hipertensi terhadap 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

4. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pasien hipertensi terhadap 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

5. Ada hubungan antara pekerjaan pasien hipertensi terhadap kepatuhan diit 

pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 

6. Ada hubungan antara peran petugas kesehatan terhadap kepatuhan diit 

pasien dengan hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang). 

7. Ada hubungan antara peran keluarga terhadap kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 
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3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

   Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanation  

research) dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesa. Pendekatan yang digunakan adalah 

desain cross sectional, dimana peneliti melakukan observasi atau pengukuran 

variabel yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan karakteristik individu 

dan lingkungan terhadap kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien 

Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) (Sudigdo 

Sastroasmoro dan Sofyan Ismail, 2002: 85). 

3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel bebas  

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan pasien, tingkat pengetahuan pasien hipertensi, 

pekerjaan pasien hipertensi, peran petugas kesehatan, dan peran keluarga. 

3.4.2 Variabel terikat  

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan diit pasien 

hipertensi. 
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3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuan Variabel  

 Tabel 3.1. Definisi Operasional  

 

No 

  

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala Instrumen   

1. Umur  

 

 

Tanggal saat 

responden 

diwawancarai 

dikurangi dengan 

tanggal saat 

responden lahir, 

dan  dibuktikan 

dengan   KTP  

responden. 

 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner. 

Ketegori : 

1. Usia Lanjut: 

≥46 tahun 

2. Dewasa: ≤45 

tahun. 

(Sumber: 

Sarlito 

Wirawan 

Sarwono, 

2000: 37) 

 

Ordinal  Kuesioner   

2. Jenis kelamin Ciri biologis yang 

melekat pada diri 

responden yang  

dibuktikan dengan 

data di   KTP  

responden. 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner  

Kategori :  

1. Laki-laki  

2. Perempuan 

 

Nominal  Kuesioner  

3 Tingkat 

pendidikan 

pasien 

 

 

 

 

Jenjang pendidikan 

terakhir yang 

berhasil  ditempuh 

oleh pasien dan 

diperoleh data 

dengan cara 

wawancara kepada 

pasien 

 Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner  

Kategori :  

1.Pendidikan 

rendah ( jika tidak 

tamat SLTP) ≤ 9 

tahun  

2.Pendidikan 

tinggi (jika tamat 

SLTP) ≥ 9 tahun  
(Sumber: UU RI 

No.20 th 2003 

tentang Sistem 

Pendidikan 

Nasional)  

Ordinal    Kuesioner  
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No 

  

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala Instrumen   

 

4 Tingkat 

pengetahuan 

pasien 

hipertensi 

Kemampuan 

responden 

menjawab 

pertanyaan seputar 

hipertensi yaitu:  

- Penyebab  

hipertensi  

- Gejala hipertensi 

- Akibat hipertensi 

- Penatalaksanaan 

hipertensi  

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner dengan 

alternatif  

jawaban benar 

atau salah 

dihitung 

berdasarkan 

dengan jumlah 

jawaban benar 

dibagi dengan 

jumlah 

pertanyaan kali 

100 %. Ketegori : 

1.BAIK, jika nilai 

> 80% 

2. SEDANG, jika 

nilai 60%-80% 

3. KURANG, jika 

nilai < 60% 

 (Sumber: Yayuk 

Farida Baliwati 

,2004: 117) 

Ordinal    Kuesioner  

5 Pekerjaan 

pasien  

Kondisi dimana 

pasien melakukan 

kegiatan atau 

bekerja untuk 

memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner  

Kategori :  

1.Tidak bekerja  

2.Bekerja 

(Sumber: UU RI 

No.13 tahun 2003 

pasal 1 tentang 

ketenagakerjaan) 

 

 

 

 

Nominal  Kuesioner  
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No 

  

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala Instrumen   

6. Peran 

keluarga 

Segala upaya yang 

dilakukan keluarga 

untuk meyakinkan, 

ikut serta dalam 

program 

perawatan, 

pengobatan pada 

penatalaksanaan 

diit hipertensi 

pasien sehingga 

dapat memudahkan 

atau menghambat 

perilaku kepatuhan 

pasien. 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner dengan 

alternatif  

jawaban benar 

atau salah 

. Kategori : 

1.BAIK, 

2. SEDANG, 

3. KURANG. 

(Sumber: Yayuk 

Farida Baliwati 

,2004: 117) 

Ordinal Kuesioner   

7. Peran petugas 

kesehatan 

Seseorang yang 

memberikan 

informasi yang 

jelas dan beberapa 

pendekatan 

perilaku kepatuhan 

diit hipertensi 

kepada pasien. 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner dengan 

alternatif  

jawaban benar 

atau salah 

Kategori : 

1.BAIK, 

2. SEDANG, 

3. KURANG. 

(Sumber: Yayuk 

Farida Baliwati 

,2004: 117) 

Ordinal  Kuesioner  

8. Kepatuhan 

diit pasien 

hipertensi 

Seseorang/pasien 

dalam 

melaksanakan 

suatu aturan 

perilaku yang 

disarankan oleh 

perawat, dokter 

atau tenaga 

kesehatan terhadap 

diit hipertensi 

Wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

1. PATUH, jika 

pasien rutin 

melaksanakan 

suatu aturan 

perilaku yang 

disarankan oleh 

perawat, dokter 

atau tenaga 

kesehatan 

terhadap diit 

hipertensi. 

Nominal  Kuesioner  
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No 

  

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala Instrumen   

2. TIDAK 

PATUH, jika 

pasien tidak 

melaksanakan 

suatu aturan 

perilaku yang 

disarankan oleh 

perawat, dokter 

atau tenaga 

kesehatan 

terhadap diit 

hipertensi 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian  Sedangkan menurut 

Sugiyono (2005:55)  menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 orang pasien  

hipertensi  rawat jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

3.6.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti 

Sedangkan menurut Sugiyono (2005:56) sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel adalah subyek yang 

dilibatkan langsung dalam penelitian yang sesungguhnya dapat menjadi wakil 

keseluruhan populasi. Pengambilan sampel menggunakan total sampling ( 

Soekidjo Notoatmodjo, 2005). Besar sampel sejumlah 24 orang. 
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3.7 Sumber Data Penelitian  

3.7.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh 

peneliti terhadap sasaran. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

tehnik wawancara langsung dan kuesioner yang ditujukan untuk hubungan  

karakteristik individu terhadap kepatuhan pasien diit hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti dan tidak diperoleh langsung dari sumbernya. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, internet, dan data dari bagian 

Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.  

3.8  Instrumen Penelitian 

  Instrument penelitian adalah alat ukur yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data, instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner dengan teknik wawancara dan disusun sendiri oleh peneliti, maka 

sebelum digunakan untuk pengambilan data perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. 

3.8.1  Uji Validitas dan Reliabilitas  

.Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu  instrumen. Suatu instrumen dikatakan 

valid/sahih apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). 
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Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (dalam hal ini kuesioner) 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing 

variabel dengan skor totalnya (Agus Riyanto, 2010: 40). Teknik korelasi yang 

digunakan korelasi Pearson Product Moment. Dengan rumus : 

r xy =
    

     2222 ...

.

YYnxXn

YXXYn




 

Keterangan : 

r = korelasi antara variabel x dan variabel y 

X  = nilai variabel bebas 

Y  = nilai variabel terikat 

n  = jumlah sampel 

Nilai korelasi (r) berkisar 0 s.d 1 atau bila dengan disertai arah nilainya -1 

s.d +1. 

r = 0 ; artinya tidak ada hubungan linier 

r = -1 ; artinya hubungan linier negatif sempurna 

r = +1 ; artinya hubungan linier positif sempurna (Agus Riyanto, 2010 : 124). 

3.8.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan  konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Agus Riyanto, 2009: 

40). Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 178). 
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3.9 Tehnik Pengambilan Data 

Tehnik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

3.9.1 Wawancara dengan  kuesioner. 

 Metode wawacara adalah metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan  data dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan 

dari responden mengenai umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat 

pengetahuan, pekerjaan, peran keluarga, peran petugas kesehatan, dan 

kepatuhan pasien diit hipertensi. 

3.9.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan obyek 

penelitian, dan dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel serta 

data pendukung lainnya. 

 

3.10   Tehnik  Analisis Data 

3.10.1 Pengolahan data  

Data yang telah diambil dan dikumpulkan kemudian diolah melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut:  

3.10.1.1  Editing  

 Berfungsi  untuk memeriksa kembali isian lembar kuesioner yang 

dikumpulkan oleh responden dengan cara memeriksa kelengkapan, 

kesalahan pengisian, dan  konsistensi dari setiap jawaban sehingga apabila 

ada kekurangan atau bias segera dilengkapi. 
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3.10.1.2 Coding  

 Mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang sudah diedit menurut 

macamnya. Klasifikasi dilakukan dengan cara menandai masing-masing 

jawaban berupa angka kemudian dimasukkan ke dalam lembaran tabel 

kerja guna mempermudah pembacaannya. 

3.10.1.3 Tabulating  

 Memasukkan data – data hasil penelitian kedalam tabel-tabel 

sesuai dengan kriteria. 

3.10.1.4 Entry data  

 `Proses pemasukan data kedalam komputer melalui program 

SPSS. Sebelum dilakukan analisis dengan komputer dilakuakn pengecekan 

ulang terhadap data. 

3.10.1.5 Cleaning  

  Koreksi data bila ditemukan penomoran yang salah atau huruf-huruf 

yang kurang jelas. 

3.10.2 Analisis data  

 Data yang sudah diolah kemudian dilakuakn analisis secara bertahap 

sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan alat komputer. 

3.10.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel 

penelitian yang disajikan dalam distribusi frekuensi dalam bentuk 

persentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 188).  
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3.10.2.2 Analisis Bivariat  

Analisis ini menggunakan analisis dari variabel bebas yang diduga 

mempunyai hubungan dengan variabel terikat. Analisis bivariat bertujuan 

untuk melihat hubungan antara variable terikat. Uji statistik yang 

digunakan adalah Chi Square atau Chi Kuadrat, dan dengan uji alternatif 

yaitu Fisher’s Exact Test jika syarat untuk uji Chi Square tidak terpenuhi. 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 188). Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Chi Square Dengan taraf signifikan 95% 

dengan nilai kemaknaan 5%, dengan rumus : 

 
fe

fefo
2

2 
  

Keterangan : 

2  = nilai Chi Kuadrat 

fo  = frekuensi yang diobservasikan (frekuensi empiris) 

fe  = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis)  

Ketentuan uji Chi Square: 

1. Jumlah frekuensi yang diharapkan sama dengan jumlah frekuensi yang 

diamati. 

2. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari 5 (lima) lebih 

dari 20% dari jumlah keseluruhan sel. 

3. Untuk tabel 2x2, tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil, bila nilai 

yang diharapkan dalam 1 sel (<5) dapat menimbulkan taksiran yang berlebih  

( over estimate ) ( Eko Budiarto, 2002 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang diuraikan dengan gambaran 

karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

tingkat pengetahuan, peran keluarga, peran petugas kesehatan dan kepatuhan diit 

pasien hipertensi (Studi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). Responden pada penelitian ini sebanyak 24 responden. 

Penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil dari 

pengumpulan data ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari hasil univariat 

dan bivariat, analisis univariat akan dilakukan untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran 

presentase sedangkan bivariat akan dilakukan untuk melihat adanya hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel. 

 

4.1 Analisa univariat 

Dari kuesioner yang telah dibagikan, didapatkan gambaran karakteristik 

responden dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 24 responden. Sampel 

dalam penelitian ini adalah responden pasien dengan hipertensi rawat jalan di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang memenuhi kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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4.1.1. Umur 

Distribusi sampel berdasarkan umur pasien hipertensi (Studi Pada Pasien 

Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) diperoleh hasil pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Pasien Hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

 

Umur Frekuensi Persentase % 

(1) (2) (3) 

≥46 tahun 13 54,2  

≤45 tahun 11 45,8 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden sebagian besar berusia lebih dari 

46 tahun sebanyak 13 orang atau 54,2% dan responden sebagian kecil berusia 

kurang dari 45 tahun sebanyak 11 orang atau 45,8%. 

 

4.1.2. Jenis Kelamin 

Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin pasien hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) diperoleh 

hasil pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pasien Hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

Jenis Kelamin  Frekuensi Persentase (%) 

(1) (2) (3) 

Laki-laki 10 41,7 

Perempuan 14 58,3 

Jumlah 31 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berjenis 

kelamin perempuan lebih banyak yaitu 14 orang (58,3%) dibandingkan responden 

yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 10 orang (41,7%). 

4.1.3. Tingkat pendidikan 

Distribusi sampel berdasarkan tingkat pendidikan pasien hipertensi (Studi 

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pasien 

Hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

           (1) (2) (3) 

Tidak tamat SLTP (rendah ≤ 9 th.) 12 50 

Tamat SLTP ( tinggi  ≥ 9 th.) 12 50 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

rendah ≤ 9 tahun yaitu tidak tamat SLTP sebanyak 12 orang atau 50% dan 

responden yang memiliki pendidikan tinggi ≥ 9 tahun yaitu tamat SLTP sebanyak 

12 orang atau 50%. 

4.1.4. Pekerjaan 

Distribusi sampel berdasarkan pekerjaan pasien hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) diperoleh 

hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pasien Hipertensi (Studi 

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

Pekerjaan  Frekuensi Persentase (%) 

      (1) (2) (3) 

Tidak bekerja 9 37,5 

Bekerja 15 62,5 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pekerjaan lebih 

banyak yaitu 15 orang ( 62,5%) dibandingkan responden yang tidak memiliki 

pekerjaan sebanyak 9 orang (37,5%). 

4.1.5. Tingkat pengetahuan 

Distribusi sampel berdasarkan tingkat pengetahuan pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Pasien 

Hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 

 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase % 

  (1) (2) (3) 

Baik 6 25 

Sedang 

Kurang 

12 

6 

50 

25 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki 

pengetahuan secara sedang yaitu 12 orang (50%) lebih banyak dibandingkan 

responden yang memiliki pengetahuan secara baik dan kurang yang sama-sama 

sebanyak 6 orang ( 25%). 

4.1.6. Peran keluarga 

Distribusi sampel berdasarkan peran keluarga pasien hipertensi (Studi 

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Peran Keluarga Pasien Hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

Peran Keluarga Frekuensi Persentase % 

   (1) (2) (3) 

Baik 7 29,2 

Sedang 

Kurang 

10 

7 

41,7 

29,2 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 
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Tabel di atas, tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan 

dukungan peran keluarga secara sedang lebih banyak yaitu sebanyak 10 orang 

atau 41,7% sedangkan responden yang mendapatkan dukungan peran keluarga 

secara baik dan kurang sebanyak 7 orang atau 29,2%. 

4.1.7. Peran Petugas Kesehatan  

Distribusi sampel berdasarkan peran petugas kesehatan hipertensi (Studi 

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Peran Petugas Kesehatan Hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

Peran Petugas Kesehatan Frekuensi Persentase % 

    (1) (2) (3) 

Baik 6 25,0 

Sedang 

Kurang 

11 

7 

45,8 

29,2 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan dukungan 

peran petugas kesehatan secara baik sebanyak 6 orang atau 25,0%, responden 

yang mendapatkan dukungan peran petugas kesehatan secara sedang sebanyak 11 

orang atau 45,8% dan responden yang tidak mendapatkan dukungan peran petugas 

kesehatan sebanyak 7 orang atau 29,2%. 
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4.1.8. Kepatuhan diit 

Distribusi sampel berdasarkan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) diperoleh 

hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.8  Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Diit Pasien Hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

Kepatuhan Diit Frekuensi Persentase (%) 

     (1) (2) (3) 

Patuh  14 58,3 

Tidak Patuh 10 41,7 

Jumlah 24 100 

(Sumber : Data primer tahun 2013) 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang patuh 

dalam melaksanakan diit sesuai anjuran dokter lebih banyak yaitu  sebanyak 14 

orang atau 58,3% dan responden yang tidak patuh dalam melaksanakan diit sesuai 

anjuran dokter adalah sebanyak 10 orang atau 41,7%. 

 

4.2 Analisa Bivariat 

4.2.1. Hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi  

Tabulasi silang umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 
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Tabel 4.9 Tabulasi Silang Umur dengan Kepatuhan Diit Pasien Hipertensi 

 
Umur 

Kepatuhan Diit  
Jumlah P value Tidak Patuh Patuh  

n % n % N % 

≥46 tahun 7 53,8 6 46,2 13 100 0,240 

≤45 tahun 3 27,3 8 72,7 11 100  

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100  

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap diit hipertensi adalah berusia ≥46 tahun (53,8%) dan berusia ≤45 

tahun sebanyak (27,3%) sedangkan dari 14 responden yang patuh terhadap 

diit hipertensi berusia ≥46 tahun (46,2 %) dan responden yang berusia ≤45 

tahun (72,7%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian 

Chi Square, bahwa hasil uji pengaruh tersebut ternyata tidak memenuhi syarat 

untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang nilai expected kurang dari 

lima. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. 

Dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh P value = 0,240 dimana itu lebih 

besar dari 0,05 (0,240 > 0,05), sehingga Ha ditolak yang artinya tidak ada 

hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

4.2.2. Hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

Tabulasi silang jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Diit Pasien 

Hipertensi 

 
Jenis 

Kelamin  

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh 

n % n % N % 

Laki – laki  3 30,0 7 70,0 10 100 0,421 

Perempuan  7 50,0 7 50,0 14 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

(30,0%) dan berjenis perempuan (50,0%), sedangkan dari 14 responden yang 

patuh terhadap kepatuhan diit hipertensi berjenis kelamin laki-laki (70,0%) 

dan berjenis kelamin perempuan (50,0%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian 

Chi Square, bahwa hasil uji pengaruh tersebut ternyata tidak memenuhi syarat 

untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang nilai expected kurang dari 

lima. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. 

Dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh P value = 0,421 dimana itu lebih 

besar dari 0,05 (0,421 > 0,05), sehingga Ha ditolak yang artinya tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi 

Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

4.2.3. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

Tabulasi silang tingkat pendidikan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi diperoleh hasil pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Diit Pasien 

Hipertensi 

 

 
Tingkat 

Pendidikan  

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh 

n % n % N % 

Tidak tamat SLTP 
(rendah ≤ 9 tahun) 

8 66,7 4 33,3 12 100  

0,036 

Tamat SLTP  

(tinggi ≥ 9 tahun) 

2 16,7 10 83,3 12 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013 

Pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi berpendidikan rendah tidak tamat SLTP  

(66,7%) dan berpendidikan tamat SLTP (16,7%), sedangkan dari 14 

responden yang patuh terhadap kepatuhan diit hipertensi berpendidikan 

rendah tidak tamat SLTP (33,3%) dan berpendidikan tamat SLTP sebanyak 

(83,3%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian 

Chi Square, bahwa hasil uji pengaruh tersebut ternyata tidak memenuhi syarat 

untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang nilai expected kurang dari 

lima. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. 

Dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh P value = 0,036. dimana itu lebih 

kecil dari 0,05 (0,036 < 0,05 ), sehingga Ha diterima. Hal ini berarti dapat 

diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang). 
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4.2.4. Hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

Tabulasi silang pekerjaan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.12Tabulasi Silang Pekerjaan dengan Kepatuhan diit Pasien Hipertensi 

 

 
Pekerjaan  

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh 

n % n % N % 

Tidak Bekerja 5 55,6 4 44,4 9 100 0,403 

Bekerja  5 33,3 10 66,7 15 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi adalah pekerja (33,3%) dan yang tidak 

bekerja (55,6%), sedangkan dari 14 responden yang patuh terhadap diit 

hipertensi terdiri dari pekerja (66,6%) dan tidak bekerja (44,4%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian 

Chi Square, bahwa hasil uji pengaruh tersebut ternyata tidak memenuhi syarat 

untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang nilai expected kurang dari 

lima (> 20%) dari jumlah keseluruhan sel. Oleh karena itu uji yang dipakai 

adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. Dengan taraf kepercayaan 95% 

diperoleh P value = 0,403 dimana itu lebih besar dari 0,05 (0,403 > 0,05), 

sehingga Ha ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 
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4.2.5. Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi 

Tabulasi silang tingkat pengetahuan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 Tabulasi Silang Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Diit Pasien 

Hipertensi 

 

 
Tingkat 

Pengetahuan  

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh  

n % n % N % 

Kurang - Cukup 9 50,0 9 50,0 18 100 0,022 

Baik  1 16,7 5 83,3 6 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi dengan pengetahuan kurang-cukup adalah 

(50,0%) dan berpengetahuan baik (16,7%), sedangkan dari 14 responden yang 

patuh terhadap kepatuhan diit hipertensi berpengetahuan kurang-cukup 

(50,0%) dan berpengetahuan baik adalah (83,3%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis yaitu dengan uji yang 

dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. dikarenakan tabel tesebut 3x2, 

hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena terdapat sel dengan nilai 

expected kurang dari lima yaitu ada 2,50. Maka dilakukan penggabungan sel 

setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan alternate uji linear-by-linear 

Association apabila uji Chi square tidak memenuhi syarat. Diperoleh P value = 

0,022, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05), sehingga Ha diterima 



60 

 

yang artinya bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

4.2.6. Hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

Tabulasi silang peran keluarga dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.14 Tabulasi Silang Peran Keluarga dengan Kepatuhan Diit Pasien 

Hipertensi 

 

 
Peran 

Keluarga  

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh  

n % n % N % 

Kurang - Cukup 9 52,9 8 47,1 17 100 0,008 

Baik  1 14,3 6 85,7 7 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.14, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi adalah yang mendapatkan dukungan 

keluarga secara kurang-cukup (52,9%) dan secara baik (14,3%), sedangkan 

dari 14 responden yang patuh terhadap kepatuhan diit hipertensi yaitu yang 

mendapatkan dukungan keluarga secara kurang-cukup (47,1%) dan secara baik 

sebanyak (85,7%). 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis yaitu dengan uji yang 

dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. dikarenakan tabel tesebut 3x2, 

hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena terdapat sel dengan nilai 

expected kurang dari lima yaitu ada 2,50, maka dilakukan penggabungan sel 

setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan alternate uji linear-by-linear 
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Association apabila uji Chi square tidak memenuhi syarat. Diperoleh P value = 

0,008, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), sehingga Ha diterima 

yang artinya bahwa ada hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan diit 

pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 

4.2.7. Hubungan antara peran petugas kesehatan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi 

Tabulasi silang peran petugas kesehatan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi diperoleh hasil pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 Tabulasi Silang Peran Petugas Kesehatan dengan Kepatuhan Diit 

Pasien Hipertensi 

 

 
Peran Petugas 
Kesehatan 

Kepatuhan Diit  
Jumlah 

 
P value Tidak patuh Patuh  

n % n % N % 

Kurang - Cukup 10 55,6 8 44,4 18 100 0,011 

Baik  0 0 6 100 6 100 

Jumlah 10 41,7 14 58,3 24 100 

Sumber : Data primer tahun 2013  

Pada tabel 4.15, menunjukkan bahwa dari 10 responden yang tidak patuh 

terhadap kepatuhan diit hipertensi yaitu yang mendapatkan dukungan petugas 

kesehatan secara kurang-cukup (55,6%) dan secara baik (0%), sedangkan 

yang patuh terhadap kepatuhan diit hipertensi yaitu yang mendapatkan 

dukungan petugas kesehatan secara kurang-cukup (44,4%) dan secara baik 

sebanyak (100%) 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis yaitu dengan uji yang 

dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. dikarenakan tabel tesebut 3x2, 
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hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena terdapat sel dengan nilai 

expected kurang dari lima yaitu ada 2,50, maka dilakukan penggabungan sel 

setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan alternate uji linear-by-linear 

Association apabila uji Chi square tidak memenuhi syarat. Diperoleh P value = 

0,011, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 0,05), sehingga Ha diterima 

yang artinya bahwa ada hubungan antara peran petugas kesehatan dengan 

kepatuhan diit pasien dengan hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Interpretasi dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan adalah kesenjangan yang muncul setelah peneliti melakukan 

penelitian kemudian membandingkan antara teori dengan hasil penelitian Pada 

bab ini diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi analisis univariat dan 

analisis bivariat.  

Kepatuhan merupakan hasil dari proses pembentukan atau perubahan 

perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang merupakan problem pada setiap praktek. 

Seseorang merasa lebih baik untuk mematuhi instruksi peresepan obat dari pada 

patuh terhadap nasehat untuk mengatur diet, olahraga teratur, dan cara 

mengendalikan diri (Smet Bart, 1994). 

Kepatuhan atau ketaatan adalah tingkat responden melaksanakan cara 

pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh orang lain. 

Sedangkan kepatuhan atau ketaatan terhadap pengobatan medis adalah suatu 

kepatuhan responden terhadap pengobatan yang telah ditentukan (Smet Bart, 

1994). 

 

5.1.1 Umur 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar berusia lebih dari 46 tahun 

sebanyak 13 orang atau 54,2% dan responden sebagian kecil berusia kurang dari 
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45 tahun sebanyak 11 orang atau 45,8%. Berdasarkan data yang diperoleh dan 

dianalisis menggunakan pengujian Chi Square, bahwa hasil uji tersebut ternyata 

tidak memenuhi syarat untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang nilai 

expected kurang dari lima. Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji 

alternatifnya yaitu uji Fisher. Dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh P value = 

0,240 dimana itu lebih besar dari 0,05 (0,240 > 0,05), sehingga Ha ditolak yang 

artinya tidak ada hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Semakin tua usia kejadian tekanan darah semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan pada usia tua perubahan struktural dan fungsional pada system 

pembuluh perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi 

pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas 

jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang 

pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh 

darah (Smeltzer & Bare, 2001, hlm.899). 

 

5.1.2 Jenis kelamin 

Jenis kelamin berkaitan dengan peran kehidupan dan perilaku yang 

berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam menjaga 

kesehatan biasanya kaum perempuan lebih menjaga kesehatannya dibanding 

laki-laki.  

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden yang berjenis 

kelamin perempuan lebih banyak yaitu 14 orang (58,3%) dibandingkan responden 
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yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 10 orang (41,7%). Berdasarkan data yang 

diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian Chi Square, bahwa hasil uji 

pengaruh tersebut ternyata tidak memenuhi syarat untuk di uji Chi Square, karena 

terdapat sel yang nilai expected kurang dari lima. Oleh karena itu uji yang dipakai 

adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. Dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh 

P value = 0,421 dimana itu lebih besar dari 0,05 (0,421 > 0,05), sehingga Ha 

ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang). 

Wanita penderita hipertensi diakui lebih banyak dari pada laki-laki. Tetapi 

wanita lebih tahan dari pada laki-laki tanpa kerusakan jantung dan pembuluh 

darah. Pria lebih banyak mengalami kemungkinan menderita hipertensi dari pada 

wanita. Pada pria hipertensi lebih banyak disebabkan oleh pekerjaan, seperti 

perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan. Sampai usia 55 tahun pria beresiko 

lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan wanita (Lanny Sustrani, 2004:25). 

 

5.1.3 Tingkat pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki pendidikan rendah 

≤ 9 tahun yaitu tidak tamat SLTP sebanyak 12 orang atau 50% dan responden 

yang memiliki pendidikan tinggi ≥ 9 tahun yaitu tamat SLTP sebanyak 12 orang 

atau 50%.  

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan pengujian 

Chi Square, bahwa hasil uji tersebut ternyata tidak memenuhi syarat untuk di uji 
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Chi Square, karena terdapat sel yang nilai expected kurang dari lima. Oleh karena 

itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. Dengan taraf 

kepercayaan 95% diperoleh P value = 0,036. dimana itu lebih kecil dari 0,05 

(0,036 < 0,05 ), sehingga Ha diterima. Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Hasil penelitian tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh 

Murdiyanto pada fokus penelitian yang berbeda yaitu tentang hubungan tingkat 

pendidikan dan pengetahuan dengan kecepatan pencarian bantuan ke pelayanan 

kesehatan masyarakat di Puskesmas Taman III, Kecamatan Taman, Kabupaten 8 

Pemalang (2002). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kecepatan 

pencarian bantuan artinya jika tingkat pendidikan dinaikkan maka akan terjadi 

kenaikan pula pada tingkat kecepatannya. Motivasi responden yang tinggi dalam 

menjalani pengobatan ini ternyata sesuai dengan analisa awal peneliti pada bab 

pendahuluan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses 

belajar mengajar sehingga terbentuk seperangkat tingkah laku, kegiatan atau 

aktivitas. Dengan belajar baik secara formal maupun non formal manusia akan 

memiliki pengetahuan, dengan pengetahuan yang diperoleh maka klien akan 

mengetahui manfaat dari saran atau nasihat perawat sehingga akan termotivasi 

untuk patuh menjalani pengobatan diperkenalkan. 
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5.1.4 Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa responden yang memiliki pekerjaan 

lebih banyak yaitu 15 orang ( 62,5%) dibandingkan responden yang tidak 

memiliki pekerjaan sebanyak 9 orang (37,5%). Berdasarkan data yang diperoleh 

dan dianalisis menggunakan pengujian Chi Square, bahwa hasil uji tersebut 

ternyata tidak memenuhi syarat untuk di uji Chi Square, karena terdapat sel yang 

nilai expected kurang dari lima (>20%) dari jumlah keseluruhan sel. Oleh karena 

itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher, dengan taraf 

kepercayaan 95% diperoleh P value = 0,403 dimana itu lebih besar dari 0,05 

(0,403 > 0,05), sehingga Ha ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara 

pekerjaan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan 

di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Menurut Notoatmodjo (2005) menyatakan ada beberapa aspek sosial yang 

mempengaruhi status kesehatan seseorang, antara lain adalah: umur, jenis 

kelamin, pekerjaan dan sosial ekonomi. Artinya keempat aspek sosial tersebut 

dapat mempengaruhi status kesehatan responden salah satunya adalah kepatuhan 

diit hipertensi. 

 

5.1.5 Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan 

sistem, hal atau mata pelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). 

Menurut Notoatmojo (2005) pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan 
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terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden yang memiliki 

pengetahuan secara sedang atau cukup yaitu 12 orang (50%) lebih banyak 

dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan secara baik dan kurang yang 

sama-sama sebanyak 6 orang ( 25%). Berdasarkan data yang diperoleh dan 

dianalisis yaitu dengan uji yang dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. 

dikarenakan tabel tesebut 3x2, hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena 

terdapat sel dengan nilai expected kurang dari lima yaitu ada 2,50. Maka 

dilakukan penggabungan sel setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan 

alternate uji linear-by-linear Association apabila uji Chi square tidak memenuhi 

syarat. Diperoleh P value = 0,022, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05), 

sehingga Ha diterima yang artinya bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat 

Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Penelitian Kharisna (2010), yang menghubungkan jus mentimun dengan 

hipertensi, menunjukkan bahwa penderita yang rajin mengonsumsi jus mentimun 

secara teratur dapat menurunkan tekanan darah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiyati (2009) juga menunjukan bahwa kepatuhan penderita hipertensi dalam 

menjalankan diet hipertensi seperti diet rendah garam dapat mencegah timbulnya 

penyakit hipertensi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, perilaku 

berkaitan dengan kebiasaan yang dapat menghasilkan suatu yang bersifat positif 
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maupun negatif. Sehingga perilaku penderita hipertensi yang secara rutin 

mengkonsumsi jus mentimun dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh 

penderita hipertensi, dan perilaku penderita yang menghindari konsumsi garam setiap 

harinya dapat mencegah timbulnya penyakit hipertensi. Begitu juga dalam penelitian 

ini, menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap mempengaruhi penderita hipertensi 

untuk berperilaku/bertindak patuh tidaknya terhadap diet hipertensi. 

 

5.1.6 Peran keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mendapatkan dukungan 

peran keluarga secara sedang lebih banyak yaitu sebanyak 10 orang atau 41,7% 

sedangkan responden yang mendapatkan dukungan peran keluarga secara baik 

dan kurang sebanyak 7 orang atau 29,2%. Berdasarkan data yang diperoleh dan 

dianalisis yaitu dengan uji yang dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. 

dikarenakan tabel tesebut 3x2, hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena 

terdapat sel dengan nilai expected kurang dari lima yaitu ada 2,50, maka 

dilakukan penggabungan sel setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan 

alternate uji linear-by-linear Association apabila uji Chi square tidak memenuhi 

syarat. Diperoleh P value = 0,008, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), 

sehingga Ha diterima yang artinya bahwa ada hubungan antara peran keluarga 

dengan kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 

Keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya. Anggota 

keluarga juga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap 

memberikan pertolongan dan bantuan jka diperlukan. Dukungan keluarga adalah 
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sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Dukungan 

keluarga merupakan suatu bentuk perhatian, dorongan yang didapatkan individu 

dari orang lain melalui hubungan interpersonal yang meliputi perhatian, 

emosional dan penilaian. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem, jika terjadi 

gangguan pada salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi seluruh sistem. 

Sebaliknya disfungsi keluarga dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya 

gangguan pada anggota keluarga (Purwanto, 2005). 

 

5.1.7 Peran petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mendapatkan dukungan 

peran petugas kesehatan secara baik sebanyak 6 orang atau 25,0%, responden 

yang mendapatkan dukungan peran petugas kesehatan secara sedang sebanyak 11 

orang atau 45,8% dan responden yang tidak mendapatkan dukungan peran petugas 

kesehatan sebanyak 7 orang atau 29,2%. Berdasarkan data yang diperoleh dan 

dianalisis yaitu dengan uji yang dilakukan sebelumnya adalah uji Chi Square. 

dikarenakan tabel tesebut 3x2, hal ini tidak layak dilakukan uji Chi Square karena 

terdapat sel dengan nilai expected kurang dari lima yaitu ada 2,50, maka 

dilakukan penggabungan sel setelah itu dilakukan uji Chi Square lagi dengan 

alternate uji linear-by-linear Association apabila uji Chi square tidak memenuhi 

syarat. Diperoleh P value = 0,011, dimana itu lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 0,05), 

sehingga Ha diterima yang artinya bahwa ada hubungan antara peran petugas 

kesehatan dengan kepatuhan diit pasien dengan hipertensi (Studi Pada Pasien 

Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang). 
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Dukungan petugas kesehatan sangatlah besar bagi penderita, dimana petugas 

adalah pengelola penderita sebab petugas adalah yang paling sering berinteraksi, 

sehingga pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikis menjadi lebih baik 

dengan sering baik. Sehingga dapat mempengaruhi rasa percaya dan menerima 

kehadiran petugas kesehatan dapat ditumbuhkan dalam diri penderita dengan baik. 

Hubungan yang telah lama dilakukan seseorang sebagai pasien, bidan, 

perawat atau dokter (sebagai tenaga kesehatan) akan memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Pasien yang telah 

mengenal dengan baik terhadap tenaga kesehatan tempat berobat, maka akan 

cenderung lebih patuh dari pada terhadap mereka yang belum begitu kenal begitu 

pula penanganan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya akan cenderung 

dipatuhi saran-sarannya dari pada mereka yang kurang ramah dan sebagainya  

 

5.2 Hambatan Penelitian 

Hambatan utama penelitian ini yaitu karena penulis merupakan peneliti 

pemula yang belum mempunyai pengalaman dalam meneliti serta pengetahuan 

dan riset ilmu kesehatan masyarakat yang masih kurang sehingga tak jarang 

peneliti mendapatkan kesulitan dalam melakukan pengambilan dan analisis data 

dalam penelitian. Dalam banyak hal peneliti juga memiliki keterbatasan, terutama 

dalam penyusunan kuesioner yang mungkin belum memenuhi standar penyusunan 

kuesioner yang berlaku. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian tentang “Faktor apa yang berhubungan dengan 

kepatuhan diit pasien hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang)” dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada hubungan antara umur dengan kepatuhan diit pasien  hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

2. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

3. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

4. Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

5. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 



73 

 

6. Ada hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan diit pasien hipertensi 

(Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

7. Ada hubungan antara peran petugas kesehatan dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang). 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tentang “Faktor apa yang berhubungan dengan 

kepatuhan diit pasien dengan hipertensi (Studi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang)”, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

6.2.1 Kepada keluarga 

Hendaknya memberikan motivasi, dukungan kepada responden selalu 

teratur mengkontrol tekanan darah, rutin check up/konsultasi ke tempat- 

tempat pelayanan kesehatan.. 

6.2.2 Bagi Rumah Sakit  

Disarankan kepada petugas kesehatan untuk lebih sering memberikan 

penyuluhan dan sosialisasi tentang penyakit hipertensi kepada penderita 

hipertensi, terutama tentang diet hipertensi yang baik dan benar. Sebaiknya 

penyuluhan dilakukan tidak hanya pada saat penderita datang berobat ke 

Rumah Sakit akan tetapi langsung turun ke lapangan menemui penderita 

hipertensi. Materi penyuluhan yang diberikan kepada penderita hipertensi 
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harus bervariasi, artinya tidak hanya melarang makanan yang asin-asin dan 

berlemak namun harus diberitahukan secara detil mengenai penggunaan 

garam kurang dari 1 sendok teh/hari, serta makanan apa saja yang 

dianjurkan untuk penderita hipertensi. Media penyampaian materi 

sebaiknya menggunakan media tertulis seperti leaflet ataupun brosur 

sehingga penderita akan mudah mengerti dan tidak lupa dengan apa yang 

disampaikan sebelumnya. 
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Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 
 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PASIEN 

DIIT HIPERTENSI  

 

(Studi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota 

Semarang Tahun 2013) 
 

Tanggal Diisi: 

 

DATA IDENTITAS PASIEN 

 

1. No. ID pasien:…………………………………………………………… 

 

2. NamaPasien :…………………………………………………………….. 

 

3. Jenis kelamin : 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

4 Alamat Pasien 

Rt/Rw  :…………………………………………………………………… 

Kec      :…………………………………………………………………... 

Kota     :…………………………………………………………………… 

 

5 Usia saat pertama kali mengalami hipertensi (tahun) 

:………………………………. 

1. ≥46 tahun 

2. ≤45tahun 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

Apakah anda masih aktif bekerja ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

JikaYa, apa pekerjaan anda 

sekarang?...................................................................... 

 

7. Pendidikan : 1. Tinggi (jika tamat SD dan SLTP) 

       2. Rendah (jika tidak tamat SD dan SLTP) 
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 (Pilihlah Jawaban Yang Benar (X) dan Jelaskan) 

I. TINGKAT PENGETAHUAN  

 

1. Di bawah ini, apa yang merupakan penyebab hipertensi : 

a. Penggunaan garam berlebih 

b. Stress 

c. Obesitas  

d. Merokok  

2. Di bawah ini,: mana yang merupakan gejala hipertensi : 

a. Penggunaan garam berlebih 

b.  Sakit kepala, pandangan kabur 

c. Mudah marah, nyeri di bagian belakang kepala 

d. Susah tidur, keringat berlebih 

3. Faktor resiko hipertensi dibagi menjadi 2 kelompok, tidak dapat 

dikontrol dan dapat dikontrol, berikut faktor resiko yang merupakan 

tidak dapat dikontrol, kecuali : 

a. Keturunan  

b. Umur  

c. Jenis kelamin 

d. Merokok  

4. Dibawah ini, yang merupakan faktor resiko hipertensi yang dapat 

dikontrol : 

a. Kegemukan                    c.   Diet seimbang 

b. Merokok                         d.   Konsumsi garam berlebih 
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5. Apakah anda mengetahui akibat penyakit hipertensi? 

a. Ya , jika ya sebutkan minimal 3 :  

1………. 

2………. 

3………. 

b. Tidak  

6. Apakah anda mengetahui pencegahan/usaha pengendalian faktor 

resiko terjadinya penyakit hipertensi? 

a. Ya, jika ya sebutkan minimal 3 : 

1. ……….. 

2. ………. 

3. ………. 

b. Tidak  

7. Di bawah ini, apa yang merupakan jenis-jenis obat antihipertensi : 

a. Diuretik 

b. Penghambat simpatis 

c. Betabloker ; metroprolol, propanolol, atenolol, bisoprolol 

d. Vasodilatator ; prazosin, hidralasin 

8. Merokok dapat memperburuk penyakit hipertensi, Apakah anda 

mengetahui zat-zat kimia beracun yang terdapat pada rokok ? 

a. Ya , jika ya sebutkan minimal 2 : 

1. ……. 

2. ……. 

b. Tidak  
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 II. PERAN PETUGAS KESEHATAN 

1. Apakah petugas kesehatan (perawat, dokter, konsultasi gizi) 

sewaktu di rumah sakit memberikan informasi/menjelaskan 

penyakit yang diderita ? 

a. Ya                                    b.  Tidak 

2. Apakah petugas kesehatan (perawat, dokter, konsultasi gizi) 

sewaktu di rumah sakit memberikan informasi/menjelaskan 

pengobatannya ? 

a. Ya                               b. Tidak 

3. Apakah petugas kesehatan (perawat, dokter, konsultasi gizi) 

sewaktu di rumah sakit memberikan informasi/ menjelaskan rutin 

check up/konsultasi k rumah sakit ? 

a. Ya                               b. Tidak 

4. Apakah ada komunikasi petugas kesehatan (perawat, dokter, 

konsultasi gizi) dengan anda untuk melakukan 

konsultasi/sosialisasi? 

a. Ya                               b. Tidak 

5. Biasanya berapa kali petugas kesehatan melakukan 

konsultasi/penyuluhan : 

a.  Sebulan sekali 

b.  2 bulan sekali 

6. Biasanya petugas kesehatan melakukan konsul/penyuluhan tentang 

apa : 

a. Penyakit yang diderita 

b. Pengobatan 

c. Rutin check up 

d. Pendekatan keterlibatan  keluarga 
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 III. PERAN  KELUARGA 

 

1. Apakah keluarga anda selalu mengingatkan anda untuk rutin check 

up? 

a. Ya b. Tidak  

2. Apakah keluarga anda bersedia mengantar/menemani anda periksa ke 

rumah sakit? 

a. Ya b. Tidak  

3. Apakah keluarga anda membantu secara materiil untuk pengobatan 

anda? 

a. Ya b. Tidak  

4. Apakah suami/istri dan anak anda menemani dan memotifasi anda 

untuk sembuh sejak pertama kali anda diketahui menderita hipertensi ? 

a. Ya b. Tidak  

5. Apakah keluarga anda mengawasi kebiasaan makan yang anda 

konsumsi? 

a. Ya                                 b. Tidak  

6. Apakah keluarga anda mengingatkan anda untuk minum obat teratur 

sesuai anjuran dokter ? 

a. Ya    b. Tidak 
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 IV. KEPATUHAN DIIT PASIEN HIPERTENSI 

 

1. Apakah anda minum obat sesuai aturan dokter, misal habis dalam 

sebulan? 

a. Ya, jika ya bisa tunjukkan obatnya ? 

b. Tidak  

2. Obat apa saja yang diberikan oleh dokter ?  

a. Warna ? …. 

b. Jenis obatnya ? …. 

3. Bagaimana aturan minumnya ? 

a. 1 x sehari 

b. 2 x sehari 

c. 3 x sehari 

4. Apakah anda masih mengkonsumsi makanan yang diasinkan ? 

a. Ya                                     b. Tidak 

5. Apakah anda masih mengkonsumsi makanan yang digoreng ? 

a. Ya                                     b. Tidak 

6. Apakah anda mengkonsumsi sayuran setiap hari ? 

a. Ya , jika ya sebutkan sayuran apa aja ? …. 

b. Tidak  

7. Apakah anda mengkonsumsi buah-buahan setiap hari ? 

a. Ya, jika ya sebutkan buah-buahan apa saja ? 

b. Tidak  
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8. Apakah anda pernah/rutin cek up ke rumah sakit ? 

a. Ya , jika ya berapa x dlm sebulan ? 

o 1 x sebulan 

o 2 x sebulan 

b. Tidak  

9. Apakah anda merokok ? 

a. Ya, jika ya biasanya habis berapa batang dlm sehari?.... btg 

b. tidak 

10. Apakah anda rutin berolahraga ? 

a. Ya, jika ya berapa rutin dlm seminggu? 

o < 3hari 

o >3hari 

b. Tidak  
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Lampiran 4 

Analisis Univariat Data Penunjang 

 

Umur 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid >=46 tahun 13 54.2 54.2 54.2 

<=45 Tahun 11 45.8 45.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Laki-laki 10 41.7 41.7 41.7 

Perempuan 14 58.3 58.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Rendah 12 50.0 50.0 50.0 

Tinggi 12 50.0 50.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Tidak 9 37.5 37.5 37.5 

Bekerja 15 62.5 62.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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Tingkat Pengetahuan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Baik 6 25.0 25.0 25.0 

Sedang 12 50.0 50.0 75.0 

Kurang 6 25.0 25.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

 

Peran Keluarga 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Baik 7 29.2 29.2 29.2 

Sedang 10 41.7 41.7 70.8 

Kurang 7 29.2 29.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

 

Peran Petugas Kesehatan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Baik 6 25.0 25.0 25.0 

Sedang 11 45.8 45.8 70.8 

Kurang 7 29.2 29.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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Tingkat Kepatuhan Diit 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vvalid Patuh 14 58.3 58.3 58.3 

Tidak Patuh 10 41.7 41.7 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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Lampiran 5 

 

Analisis Bivariate 

Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan 

Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

UUmu

r 

>=46 tahun Count 6 7 13 

Expected Count 7.6 5.4 13.0 

% of Total 25.0% 29.2% 54.2% 

<=45 Tahun Count 8 3 11 

Expected Count 6.4 4.6 11.0 

% of Total 33.3% 12.5% 45.8% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS  

 

Chi-Square Tests 

 

Value ddf 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.731
a
 1 .188   

Continuity Correction
b
 .810 1 .368   

Likelihood Ratio 1.765 1 .184   

Fisher's Exact Test    .240 .185 

Linear-by-Linear 

Association 
1.659 1 .198 

  

N of Valid Cases
b
 24     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,58. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 



93 

 

 

Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Jenis Kelamin Laki-laki Count 7 3 10 

Expected Count 5.8 4.2 10.0 

% of Total 29.2% 12.5% 41.7% 

Perempuan Count 7 7 14 

Expected Count 8.2 5.8 14.0 

% of Total 29.2% 29.2% 58.3% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .960
a
 1 .327   

Continuity Correction
b
 .313 1 .576   

Likelihood Ratio .976 1 .323   

Fisher's Exact Test    .421 .290 

Linear-by-Linear 

Association 
.920 1 .337 

  

N of Valid Cases
b
 24     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,17. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Pendidikan Rendah Count 4 8 12 

Expected Count 7.0 5.0 12.0 

% of Total 16.7% 33.3% 50.0% 

Tinggi Count 10 2 12 

Expected Count 7.0 5.0 12.0 

% of Total 41.7% 8.3% 50.0% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.171
a
 1 .013   

Continuity Correction
b
 4.286 1 .038   

Likelihood Ratio 6.511 1 .011   

Fisher's Exact Test    .036 .018 

Linear-by-Linear 

Association 
5.914 1 .015 

  

N of Valid Cases
b
 24     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan 

Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Pekerjaan Tidak Count 4 5 9 

Expected Count 5.2 3.8 9.0 

% of Total 16.7% 20.8% 37.5% 

Bekerja Count 10 5 15 

Expected Count 8.8 6.2 15.0 

% of Total 41.7% 20.8% 62.5% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.143
a
 1 .285   

Continuity Correction
b
 .411 1 .521   

Likelihood Ratio 1.141 1 .286   

Fisher's Exact Test    .403 .260 

Linear-by-Linear 

Association 
1.095 1 .295 

  

N of Valid Cases
b
 24     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,75. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Tingkat 

Pengetahuan 

Baik Count 5 1 6 

Expected Count 3.5 2.5 6.0 

% of Total 20.8% 4.2% 25.0% 

Sedang Count 8 4 12 

Expected Count 7.0 5.0 12.0 

% of Total 33.3% 16.7% 50.0% 

Kurang Count 1 5 6 

Expected Count 3.5 2.5 6.0 

% of Total 4.2% 20.8% 25.0% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.171
a
 2 .046 

Likelihood Ratio 6.511 2 .039 

Linear-by-Linear 

Association 
5.257 1 .022 

N of Valid Cases 24   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,50. 
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Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Peran Keluarga Baik Count 6 1 7 

Expected Count 4.1 2.9 7.0 

% of Total 25.0% 4.2% 29.2% 

Sedang Count 7 3 10 

Expected Count 5.8 4.2 10.0 

% of Total 29.2% 12.5% 41.7% 

Kurang Count 1 6 7 

Expected Count 4.1 2.9 7.0 

% of Total 4.2% 25.0% 29.2% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.307
a
 2 .016 

Likelihood Ratio 8.901 2 .012 

Linear-by-Linear 

Association 
7.041 1 .008 

N of Valid Cases 24   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,92. 
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Crosstab 

   Tingkat Kepatuhan Diit 

Total    Patuh Tidak Patuh 

Peran Petugas 

Kesehatan 

Baik Count 6 0 6 

Expected Count 3.5 2.5 6.0 

% of Total 25.0% .0% 25.0% 

Sedang Count 6 5 11 

Expected Count 6.4 4.6 11.0 

% of Total 25.0% 20.8% 45.8% 

Kurang Count 2 5 7 

Expected Count 4.1 2.9 7.0 

% of Total 8.3% 20.8% 29.2% 

Total Count 14 10 24 

Expected Count 14.0 10.0 24.0 

% of Total 58.3% 41.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.902
a
 2 .032 

Likelihood Ratio 9.067 2 .011 

Linear-by-Linear 

Association 
6.392 1 .011 

N of Valid Cases 24   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,50. 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Foto 

 

Saat Wawancara dengan Salah Satu Pasien Rawat Jalan Diit Hipertensi 
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Obat Yang Tidak Habis di Konsumsi Pasien Diit Hipertensi 
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