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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang umum di 

negara berkembang. Hipertensi yang tidak segera ditangani berdampak pada 

munculnya penyakit degenerative, seperti penyakit jantung (Congestif Heart 

Failure - CHF), gagal ginjal (end stage renal disease), dan penyakit pembuluh 

darah perifer. Dari seluruh penderita hipertensi, 90-95% melaporkan 

hipertensi esensial atau hipertensi primer, yang penyebabnya tidak diketahui. 

Hal ini jika tidak dilakukan penanggulangan dengan baik keadaan ini 

cenderung akan meningkat (Doengoes,  2000). 

Penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang 

memberi gejala yang berlanjut untuk suatu target organ, seperti stroke untuk 

otak, penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung dan untuk otot 

jantung. Penyakit ini telah menjadi masalah utama dalam kesehatan 

masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di 

dunia. Diperkirakan sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi terutama di negara 

berkembang  pada  tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di 

perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan 

pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini      

(Kartari, 2000). Di seluruh dunia, hipertensi merupakan masalah yang besar 

dan serius. Di samping karena prevalensinya yang tinggi dan cenderung 

meningkat di masa yang akan datang, juga karena dampak yang 



 2

diakibatkannya berupa kecacatan permanen dan kematian mendadak. 

Berdasarkan penelitian Dr. Josep Coresh dari Johns Hopkins University di 

Baltimore yang melakukan penelitian berskala nasional tentang kesehatan dan 

diet masyarakat Amerika Serikat yang dimuat dalam Archives of Internal 

Medicine tahun 2010, didapatkan sebanyak 70 % dari 5,6 juta orang yang 

mengalami peningkatan kadar kreatinin menderita hipertensi (Kodim,  2006). 

Di Indonesia sendiri kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit 

hipertensi masih sangat rendah, sehingga dukungan keluarga terhadap anggota 

keluarga penderita hipertensi juga  rendah, hal ini terbukti masyarakat lebih 

memilih makanan siap saji yang umumnya rendah serat, tinggi lemak, tinggi 

gula, dan mengandung banyak garam. Pola makan yang kurang sehat ini 

merupakan pemicu penyakit hipertensi (Austriani, 2008). Status sehat sakit 

para anggota keluarga dan keluarga saling mempengaruhi satu sama lain. 

Suatu penyakit dalam keluarga mempengaruhi jalannya suatu penyakit dan 

status kesehatan anggota keluarga (Tirtayasa, 2008).  

Keluarga merupakan jaringan yang mempunyai hubungan erat dan 

bersifat mandiri, dimana masalah-masalah seorang individu dapat 

mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan seluruh sistem (Friedmann, 

2000). Keluarga memiliki pengaruh yang penting sekali terhadap 

pembentukan identitas seorang individu dan perasaan harga diri. Keluarga 

memainkan suatu peran yang bersifat mendukung selama masa  penyembuhan 

dan pemulihan pasien. Apabila dukungan semacam ini tidak ada, maka 

keberhasilan penyembuhan/pemulihan (rehabilitasi) sangat berkurang. 
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Pada penderita hipertensi, dukungan keluarga berperan sangat penting 

untuk menjaga dan mengontrol agar tekanan darah tidak meningkat dan 

diharapkan bisa kembali normal. Selain itu pengukuran tekanan darah juga 

dapat dilakukan oleh pihak keluarga yang telah belajar dari tenaga kesehatan 

(Harrison, 2000).  Pasien hipertensi yang tidak mendapat dukungan keluarga 

dapat menjadikan sulitnya pasien untuk selalu menjaga dalam perawatan 

hipertensi secara baik. Kurangnya dukungan keluarga sejalan dengan hasil 

penelitian Masmuri (2006) yang meneliti dukungan keluarga pada penderita 

hipertensi di kelurahan sumur Boto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga yang kurang mendukung 

menjadikan pasien hipertensi sulit  menjadikan tekanan darahnya normal. 

Sumber dukungan yang paling sering dan umum adalah diperoleh dari 

pasangan hidup, anggota keluarga, teman dekat, dan sanak saudara yang akrab 

dan memiliki hubungan yang harmonis (Kuntjoro, 2002). Selain dari 

dukungan keluarga agar pasien hipertensi tidak mengalami kekambuhan, maka 

diperlukan motivasi dari pasien yang bersangkutan  untuk mau bertindak agar 

penyakit hipertensinya tidak kambuh kembali. Menurut Uno (2007) motivasi 

merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang 

diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, 

termasuk bagaimana seorang pasien hipertensi memiliki motivasi untuk sehat 

dengan cara berobat ke rumah sakit.  Hasil penelitian Tri (2007) yang meneliti  

mengenai pengetahuan dan sikap keluarga  terhadap motivasi pasien hipertensi 

berobat ke Puskesmas Tanjungpura Kabupaten Ketapang.  Hasil penelitian  



 4

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pengetahuan dengan 

motivasi berobat pada pasien hipertensi, ada hubungan positif antara sikap dan 

motivasi berobat ke puskesmas pada pasien hipertensi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Islam 

Surakarta tahun 2010 pasien hipertensi yang berkunjung sebanyak 460 pasien. 

Menurut keterangan petugas kesehatan bahwa masih banyak pasien hipertensi 

yang tidak berobat sesuai jadwal pengobatan. Hasil wawancara peneliti 

terhadap 5 pasien hipertensi yang melakukan pemeriksaan di rumah sakit 

menunjukkan 3 pasien menyatakan anggota keluarganya semuanya sibuk 

bekerja, sehingga waktu untuk mengantar sulit dilakukan sedangkan pasien 

sudah merasakan sakit akibat penyakit hipertensinya, sementara pasien sendiri 

memiliki keinginan untuk sembuh dan  berobat sehingga dalam berobat ke 

rumah sakit sering tidak sesuai jadwal  yang ditentukan.  Terdapat  2 pasien 

yang menyatakan bahwa sudah tidak terlalu berharap banyak dari pengobatan 

di rumah sakit, dimana pengobatan selama ini tidak banyak membawa  

perubahan pada penyakit yang diderita. Meskipun anggota keluarga bersedia 

mengantar untuk berobat namun pasien sendiri terkadang malas untuk berobat. 

Peneliti juga mendapatkan data pasien hipertensi dari rekam medis RSI 

Surakarta, bahwa dari 460 pasien yang seharusnya melakukan kontrol tepat 

waktu, tercatat sebanyak 294 pasien tidak tepat melakukan kunjungan 

perawatan. Tidak tepat dalam kunjungan pemeriksaan menunjukkan masih 

kurangnya dukungan keluarga terhadap pasien  hipertensi. Oleh sebab  itu 
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perlunya dukungan keluarga serta motivasi pasien hipertensi dalam melakukan                  

kunjungan perawatan agar penyakit hiperntinya dapat terkontrol. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ini, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga terhadap 

motivasi pasien hipertensi untuk melakukan kunjungan  perawatan  di instalasi 

rawat jalan Rumah Sakit Islam Surakarta. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat  hubungan dukungan keluarga 

terhadap motivasi pasien hipertensi untuk melakukan kunjungan  perawatan  

di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1.   Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap motivasi pasien 

hipertensi untuk melakukan kunjungan  perawatan  di Instalasi Rawat 

Jalan Rumah Sakit Islam Surakarta. 

2.   Tujuan Khusus  

a. Mengetahui gambaran dukungan keluarga terhadap motivasi pasien 

hipertensi  

b. Mengetahui tingkat motivasi pasien hipertensi untuk melakukan 

kunjungan  perawatan  di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam 

Surakarta. 
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c. Menganalisis hubungan dukungan keluarga terhadap motivasi pasien 

hipertensi untuk melakukan kunjungan  perawatan  di Instalasi Rawat 

Jalan Rumah Sakit Islam Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga 

terhadap pasien yang sakit hipertensi di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Islam Surakarta diharapkan: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang pentingya dukungan keluarga dalam 

perawatan pasien hipertensi yang tepat dan sebagai bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pasien 

Mengetahui dampak yang diakibatkan dari adanya dukungan keluarga 

dengan kondisi pasien hipertensi. 

3. Bagi Keluarga 

Bahan pertimbangan dan masukan bagi keluarganya akan pentingnya 

memberi dukungan keluarga dalam perawatan hipertensi serta motivasi 

pasien hipertensi menjadi baik agar tekanan darah pasien tetap stabil. 

4. Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai masukan bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan 

kepada penderita hipertensi dalam menjalankan terapi hipertensi. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Wilson, D.K. 2001. The role of Gender famIly Support on Dietary in an 

African American Adolescent Hypertension Prevention Study.  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 181 remaja terdiri 83 remaja 

laki-laki, dan 101 remaja perempuan yang berumur 13-16 tahun. Metode 

penelitian dengan metode perlakuan,  membagi antara kelompok patuh dan 

tidak patuh dalam menjalankan diit hipertensi. Pengukuran diit hipertensi 

dilakukan dengan mengukur kadar gula selama 5 hari. Analisis data 

menggunakan uji ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

perbedaan antara sampel perempuan dengan sampel lak-laki dalam  hal 

kepatuhan menjalankan diit hipertensi. 

Perbedaan dari penelitian Wilson adalah metode penelitian, yaitu dengan 

perlakuan, sementara penelitian ini tidak menggunakan perlakuan, analisis 

data menggunakan uji non parametrik Chi Square. 

2. Masmuri (2006) dengan judul Dukungan Keluarga Pada Penderita 

Hipertensi di Kelurahan Sumur Boto Kecamatan Banyumanik kota 

Semarang.  

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel adalah 

keluarga dengan penderita hipertensi yang dilakukan secara purposive 

sampling berjumlah 4 orang. Teknik pengambilan data dengan cara 

wawancara mendalam.  Hasil penelitian adalah dukungan informasional 

yang diberikan keluarga meliputi  pola makan yang sehat, aktivitas sehari-

hari dan pengendalian emosi. Keluarga juga memberikan dukungan 
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instrumental, seperti memberikan pengobatan untuk membantu penderita 

dalam menghadapi penyakitnya, sedangkan dukungan penghargaan pada 

umumnya diberikan keluarga dalam bentuk sikap.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Masmuri adalah jenis penelitian, 

yaitu penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif,  jumlah sampel penelitian Masmuri sebanyak 4 respondenm 

sementara penelitian ini berjumlah 82 responden, tempat dan waktu 

penelitian, alat analisis data penelitian Masmuri dengan wawancara 

sedangkan penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu  uji Chi Square, 

instrumen penelitian penelitian Masmuri menggunakan wawancara 

mendalam, sedangkan penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Persamaan kedua penelitian adalah teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling, variabel dukungan keluarga.  

 

 


