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Abstrak 
 

Prevalensi penderita hipertensi di Indonesia cukup tinggi yaitu 7% sampai 
22%. Berdasarkan hasil survey penderita yang berujung pada penyakit jantung 
75%, stroke 15%, dan gagal ginjal 10%. Hipertensi menjadi masalah kesehatan 
masyarakat yang sangat serius karena tidak terkendali dan akan berkembang 
dan menimbulkan komplikasi yang berbahaya, misalnya stroke hemoragik 
(pendarahan otak), penyakit jantung koroner dan gagal ginjal. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan perilaku mengontrol tekanan darah  pada penderita 
hipertensi di Desa Batuwarno Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Populasi penelitian adalah 599 pasien 
hipertensi di Desa BatuwarnoBatuwarno Wonogiri, sampel penelitian 86 pasien 
hipertensi dengan teknik random sampling. Instrumen penelitian berupa 
kuisioner. Pengujian hipotesis adalah uji Rank Spearman. Berdasarkan analisis 
dan pembahasan maka penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) tingkat 
pengetahuan tentang komplikasi hipertensi sebagian besar adalah tinggi (56%), 
(2) perilaku mengotrol tekanan darah sebagian besar adalah cukup (73%), dan 
(3) terdapat hubungan tingkat pengetahuan tentang komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengotrol tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Batuwarno 
kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri (p-value = 0,001). Saran penelitian 
bagi pasien hipertensi adalah meningkatkan pengetahuan pasien hipertensi, 
sehingga perilaku mengontrol tekanan darahnya menjadi  lebih baik.  

  
  
Kata kunci:  pengetahuan, perilaku mengontrol tekanan darah, komplikasi 

hipertensi 
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Abstract 
 

The prevalence of hypertension patients in Indonesia was quite high at 7% 
to 22 %. Based on the results of the patient survey which resulted in 75 % of heart 
disease, stroke 15 %, 10 % and renal failure. Hypertension was a public health 
problem was very serious because it was not controlled and will grow and cause 
dangerous complications, such as hemorrhagic stroke (cerebral hemorrhage), 
coronary heart disease and seal failure. The purpose of this study was to 
determine the relationship between the levels of knowledge about the behavior of 
of hypertension complications with blood pressure control in hypertension 
patients in the area of the District Health Center Batuwarno Wonogiri. 
The study was a descriptive correlative. The study population was 599 patients 
with hypertension in Puskesmas Batuwarno, sample 86 hypertension patients with 
a random sampling technique. The research instrument was the questionnaire. 
Hypothesis testing was the Spearman rank test. Based on the analysis and 
discussion of this study concluded that: (1) the level of knowledge about the 
complications of hypertension are mostly high (56 %), (2) control the behavior of 
most of the blood pressure was sufficient (73 %), and (3) there was a relationship 
between the level of knowledge of the complications of hypertension with blood 
pressure control the behavior in people with hypertension in the village districts 
Batuwarno Batuwarno Wonogiri (p - value = 0.001). Suggestion from this study, 
the hypertension patiets would to increase their knowledge about hypertensi. The 
increace their knowledge can reduce behaviour control of blood pressure. 

 
 

Keywords: knowledge, behaviour control of blood pressure, complication of 
hypertension 
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PENDAHULUAN 
Hipertensi dapat didefinisikan 

sebagai tekanan darah persisten 
dimana tekanan sistoliknya di atas 
140 mmHg dan diastoliknya di atas 
90 mmHg. Sementara itu diastolik 
lebih kecil dari 85 mmHg dianggap 
tekanan darah normal, 85-89 mmHg 
normal tinggi, 90-104 mmHg 
hipertensi ringan 105-114 mmHg 
hipertensi sedang, dan lebih dari 115 
dianggap tekanan darah tinggi. 
(Wiryowidagdo, 2003). 

Prevalensi penderita 
hipertensi di Indonesia cukup tinggi 
yaitu 7% sampai 22%. Berdasarkan 
hasil survey penderita yang berujung 
pada penyakit jantung 75%, stroke 
15%, dan gagal ginjal 10%. 
Penelitian juga menunjukkan 
prevalensi hipertensi juga meningkat 
dengan bertambahnya usia. Dari 
berbagai penelitian epidemiologis 
yang dilakukan di Indonesia 
menunjukkan 1,8%-28,6% penduduk 
yang berusia di atas 20 tahun adalah 
penderita hipertensi. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu kurangnya aktivitas fisik, berat 
badan lebih, gangguan dari 
perubahan hormonal serta faktor 
genetika, serta kurangnya 
pengetahuan penderitahipertensi 
dan keluarga tentang pencegahan, 
penanganan dan perawatan dengan 
baik dan benar (Yudini, 2006).  

Pulau Jawa dan Sumatera 
merupakan dua pulau yang memiliki 
jumlah dan kepada tan penduduk 
lebih tinggi dibanding wilayah lain di 
Indonesia. Jumlah penduduk yang 
besar tersebut memiliki peluang 
yang positif bagi pembangunan 
daerah atau wilayah. Bahkan saat 
ini, beberapa daerah di Jawa dan 
Sumatera telah menjadi daerah atau 
wilayah metropolitan. Status sosial 
ekonomi,pendidikan, kesehatan, 
pemerintahan, pekerjaan, akses 
transportasi, dan informasi cukup 

baik. Namun seiring dengan 
perkembangan tersebut, tingkat 
persaingan hidup semakin 
meningkat dan kemungkinan 
berdampak pada munculnya aneka 
pergeseran gaya hidup, mulai dari 
pola makan, aktivitas fisik, dan 
stress. Pergeseran gaya hidup ini 
berpeluang besar menimbulkan 
berbagai masalah kesehatan, 
khususnya hipertensi. 

 Faktor– faktor yang 
menyebabkan terjadinya hipertensi 
adalah faktor keturunan, ciri dari 
perseorangan serta kebiasaan hidup 
seseorang. Seseorang memiliki 
kemungkinan lebih besar untuk 
mendapatkan hipertensi jika orang 
tuanya adalah penderita hipertensi. 
Sedangkan ciri perseorangan yang 
berupa umur, jenis kelamin dan Ras 
juga mempengaruhi timbulnya 
hipertensi. Umur yang bertambah 
menyebabkan terjadinya kenaikan 
tekanan darah, tekanan darah pada 
pria umumnya lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan wanita. Ras 
kulit hitam hampir dua kali lebih 
banyak dibanding dengan orang kulit 
putih, kebiasaan hidup seseorang 
dengan konsumsi garam tinggi, 
kegemukan atau makan berlebihan, 
stres atau ketegangan jiwa, 
kebiasaan merokok, minum alkohol 
dan obat-obatan atau terjadinya 
hipertensi (Gunawan, 2001). 

Sikap merupakan organisasi 
pendapat, keyakinan seseorang 
mengenai objek atau situasi yang 
relatif ajeg, yang disertai adanya 
perasaan tertentu, dan memberikan 
dasar kepada orang tersebut untuk 
membuat respon atau berperilaku 
dalam cara tertentu yang dipilihnya 
(Azwar, 2002). Bila seseorang 
mempunyai sikap terhadap suatu 
objek, itu menunjukkan tentang 
pengetahuan orang tersebut 
terhadap objek sikap yang 
bersangkutan. Setelah pengetahuan 
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dan sikap keluarga menjadi lebih 
baik, diharapkan mereka akan 
bersikap kooperatif dalam 
melakukan perilaku perawatan pada 
penderita hipertensi akan lebih baik 
pula (Azwar, 2002 ). 

Data dari Puskesmas 
Kecamatan Batuwarno Kabupaten 
Wonogiri pada tahun 2013 ada 599 
orang penderita hipertensi yang 
memeriksakan diri ke Puskesmas 
Batuwarno. Hasil wawancara 
dengan 10 orang yang menderita 
hipertensi di Desa Batuwarno 
diketahui sebanyak 6 orang (60%) 
tidak mengetahui tentang komplikasi 
hipertensi, sedangkan 4 orang (40%) 
mengetahui tentang komplikasi  
hipertensi. Alasan tidak mengetahui 
komplikasi hipertensi dan 
pencegahan hipertensi  disebabkan 
oleh karena pasien tidak pernah 
mendapatkan informasi, sikap 
keluarga yang kurang peduli dalam 
perawatan, waktu yang kurang dari 
keluarga dalam memberikan 
perawatan serta keterbatasan 
finansial yang dimiliki keluarga. 
Pemahaman tentang komplikasi 
hipertensi dan pencegahan 
hipertensi perlu dilakukan dengan 
tujuan terciptanya status kesehatan 
penderita hipertensi yang muncul 
dan disebabkan oleh kurangnya 
pengetahuan keluarga. Apabila 
pengetahuan tentang hipertensi 
cukup baik akan berpengaruh pada 
sikap yang baik pula pada keluarga 
untuk melakukan perawatan yang 
tepat pada anggota keluarga yang 
menderita hipertensi.  

Berdasarkan fenomena 
tersebut maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang 
hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang komplikasi 
hipertensi dengan sikap pencegahan 
terhadap hipertensi pada penderita 
hipertensi di wilayah Kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adanya hubungan 
antara tingkat pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengontrol tekanan darah  
pada penderita hipertensi di Desa 
Batuwarno Kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri. 

 
 

 
LANDASAN TEORI 
 
Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil 
“tahu” dan ini terjadi setelah orang 
melakukan pengindraan terhadap 
suatu objek tertentu. Pengindraan 
terjadi setelah orang melalui panca 
indera manusia,yakni : indra 
penglihatan, pendengaran, 
penciuman, rasa dan raba.Sebagian 
besar pengetahuan manusia 
diperoleh melalui mata dan telinga 
(Notoatmodjo, 2007).  

Pengetahuan merupakan 
khasanah kekayaan mental yang 
secara langsung atau tidak langsung 
turut memperkaya kehidupan kita, 
sebab pengetahuan digunakan 
sebagai sumber jawaban bagi 
berbagai pertanyaan yang muncul 
dalam kehidupan (Sumantri, 2000).  

Sebelum seseorang 
mengadopsi perilaku baru, ia harus 
tahu terlebih dahulu apa arti atau 
manfaat perilaku bagi dirinya atau 
keluarganya, misalnya penderita 
akan melakukan perilaku 
pencegahan stroke, apabila ia tahu 
apa tujuan dan apa akibatnya bila 
tidak melakukan perilaku 
pencegahan stroke. Pengetahuan 
merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya perilaku 
terbuka (overt behavior). Perilaku 
yang didasari pengetahuan 
umumnya bersifat langgeng 
(Sunaryo, 2004). 

Menurut Suliha (2002), faktor 
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yang mempengaruhi pengetahuan 
adalah sebagai berikut :  
1) Tingkat Pendidikan 
2) Informasi  
3) Budaya 
4) Pengalaman  
5) Sosial Ekonomi  
 
Perilaku Mengontrol Tekanan 
Darah 

Perilaku kontrol hipertensi 
merupakan suatu kegiatan atau 
aktivitas penderita hipertensi untuk 
melakukan perawatan, kontrol dan 
pengobatan, baik dapat diamati 
secara langsung maupun tidak dapat 
diamati oleh pihak luar. Perilaku 
kontrol kesehatan menurut 
Notoatmodjo (2007), terdiri dari 
persepsi (perception), respon 
terpimpin (guided respons), 
mekanisme (mekanisme) dan 
adaptasi (adaptation) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku antara lain 
adalah faktor internal atau factor 
yang berasal dari dalam diri 
manusia, yaitu antara lain : jenis ras, 
jenis kelamin, sifat fisik, sifat 
kepribadian, bakat pembawaan, dan 
intelegensi. Factor eksternal yang 
dapat mempengaruhi perilaku antara 
lain : lingkungan, pendidikan, 
agama, social ekonomi, kebudayaan 
(Sunaryo, 2004).  

Secara umum faktor yang 
mempengaruhi perilaku kesehatan 
seseorang adalah (Azwar, 2002): 
1) Faktor-Faktor Predisposisi 

(Predisposing Faktor) 
a) Pengetahuan 
b) Pendidikan 
c) Sikap 
d) Kepercayaan 

2) Faktor Pemungkin (Enabling 
Faktor) 
a) Tingkat Ekonomi 

Keluarga yang sosial 
ekonominya rendah akan 
mendapat kesulitan untuk 

membantu seseorang 
mencapai kesehatan yang 
optimal (Supartini,2004).  

b) Fasilitas Kesehatan 
Upaya pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan 
diwujudkan dalam suatu 
wadah pelayanan kesehatan 
yang disebut sarana 
kesehatan.  

3) Faktor-Faktor Penguat 
(Reinforcing Faktor) 
a) Sikap dan Perilaku Petugas 

Kesehatan 
Sikap petugas kesehatan 
adalah suatu tindakan yang 
diberikan oleh petugas 
kesehatan. Sedangkan 
perilaku petugas kesehatan 
adalah respon yang diberikan 
petugas kesehatan terhadap 
klien (penderita hipertensi)  

b) Dukungan Sosial 
Dukungan sosial yang 
dimaksud disini adalah 
dukungan yang diperoleh 
dari para tokoh masyarakat 
baik formal (guru, lurah, 
camat, dan petugas 
kesehatan), maupun informal 
(tokoh agama, dan keluarga) 
yang berpengaruh dalam 
masyarakat  
Selanjutnya Notoatmodjo 

(2007) yang mengutip dari Lewin 
perilaku ketaatan pada individu 
sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu: 
a. Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan 
terhadap suatu obyek tertentu.  

b. Sikap adalah reaksi tertutup dari 
seseorang terhadap stimulus 
atau obyek.  

c. Ciri-ciri individual meliputi umur, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan 
dan status sosial ekonomi.  

d. Partisipasi keluarga merupakan 
keikutsertaan keluarga didalam 
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membantu pasien melaksanakan 
perawatan dan pengobatan 
pasien 
 

Hipertensi 
Hipertensi dapat didefinisikan 

sebagai tekanan darah persisten 
dimana tekanan sistoliknya di atas 
140 mmHg dan diastoliknya di atas 
90 mmHg. Sementara itu diastolik 
lebih kecil dari 85 mmHg dianggap 
tekanan darah normal, 85-89 mmHg 
normal tinggi, 90-104 mmHg 
hipertensi ringan 105-114 mmHg 
hipertensi sedang, dan lebih dari 115 
dianggap tekanan darah tinggi 
(Wiryowidagdo, 2003). 

Faktor risiko hipertensi 
diantaranya karena faktor keturunan, 
ciri dari perseorangan serta 
kebiasaan hidup seseorang. 
Seseorang memiliki kemungkinan 
lebih besar untuk mendapatkan 
hipertensi jika orang tuanya adalah 
penderita hipertensi. Sedangkan ciri 
perseorangan yang berupa umur, 
jenis kelamin dan ras juga 
mempengaruhi timbulnya hipertensi. 
Umur yang bertambah 
menyebabkan terjadinya kenaikan 
tekanan darah, tekanan darah pada 
pria umumnya lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan wanita. Ras 
kulit hitam hampir dua kali lebih 
banyak dibanding dengan orang kulit 
putih, kebiasaan hidup seseorang 
dengan konsumsi garam tinggi, 
kegemukan atau makan berlebihan, 
stres atau ketegangan jiwa, 
kebiasaan merokok, minum alkohol 
dan obat-obatan atau terjadinya 
hipertensi (Gunawan, 2001). 
 
Menjaga Tekanan Darah Tinggi 

 Pencegahan hipertensi 
dipandang dari epidemiologi 
menurut Bustan (2007) dapat 
dibedakan menjadi prepatogenesis, 
pathogenesis dan post 
pathogenesis. Pada tahap 

prepatogenesis level pencegahan 
dapat berupa primordial, promotif 
(promosi kesehatan), proteksi 
spesifik  (kurangi garam sebagai 
salah satu faktor resiko) dengan 
intervensi pencegahan: 
meningkatkan derajat kesehatan gizi 
dan perilaku hidup sehat, 
pertahankan keseimbangan trias 
epidemiologi, serta turunkan atau 
hindari faktor resiko.  

Pathogenesis dalam tahap ini 
dibagi dalam 2 level pencegahan 
yaitu diagnose awal dan pengobatan 
yang tepat. Pengobatan yang tepat 
artinya segera mendapatkan 
pengobatan komprehensif dan 
kausal pada awal keluhan. Intervensi 
pencegahan pathogenesis meliputi 
pemeriksaan fisik periodik tekanan 
darah dan hindari lingkungan yang 
stress. Pada tahap post 
pathogenesis level pencegahan 
dengan upaya rehabilitasi yaitu 
perbaikan dampak lanjut hipertensi 
yang tidak bisa diobati. 

 
Kerangka Konsep 
V. Bebas       V. Terikat 
 
 

 
V. Perancu 

 
 

 
 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
 
Hipotesis 
 
H0 :  Tidak ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan 
tentang komplikasi  
hipertensi dengan perilaku 
mengontrol  tekanan darah  
pada penderita  hipertensi 
di Desa Batuwarno 
Kecamatan Batuwarno 
Kabupaten  Wonogiri 

a. FAktor predisposisi 
b. Faktor pemungkin 
c. Faktor penguat 

Perilaku mengontrol 
tekanan darah 

Pengetahuan 
tentang komplikasi 

hipertensi 
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Ha :  Ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang 
komplikasi  hipertensi dengan 
perilaku mengontrol  tekanan 
darah  pada penderita  
hipertensi di Desa Batuwarno 
Kecamatan Batuwarno 
Kabupaten  Wonogiri 

 
 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif korelatif 
yaitu penelitian yang mencoba 
menggali bagaimana dan mengapa 
fenomena kesehatan masyarakat itu 
terjadi, yaitu dengan melakukan 
analisis dinamika korelasi antar 
fenomena baik antar faktor risiko 
dengan efek, antar faktor risiko 
maupun antar efek (Notoatmodjo, 
2003). Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah cross 
sectional, dimana pengambilan data 
hanya dilakukan sekali saja dalam 
setiap responden dalam waktu yang 
bersamaan. (Nursalam, 2003). 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji ada tidaknya hubungan 
antara pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengontrol  tekanan darah. 

 
 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh penderita hipertensi  
di Desa Batuwarno Kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
tahun 2013 yang terdaftar di 
Puskesmas Batuwarno yang 
berjumlah 599 orang. 

Sampel dalam penelitian ini 
adalah 86 penderita hipertensi  di 
Desa Batuwarno Kecamatan 
Batuwarno di Desa 
BatuwarnoKecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 

86 orang dengan teknik random 
sampling. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuisioner pengetahuan 
dan kuisioner perilaku.  
 
Analisis Data  
 

Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan teknik Rank Spearman. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 

Distribusi Frekuensi Tingkat 
Pengetahuan tentang Komplikasi 
Hipertensi 
Tabel. 1. Distribusi Frekuensi 

Pengetahuan tentang 
Komplikasi Hipertensi 

No Pengetahuan Frek  % 
1. 
2. 

Rendah 
Tinggi 

38 
48 

44 
56 

 Total 86 100 
 
Distribusi pengetahuan 

tentang komplikasi hipertensi 
menunjukkan sebagian besar adalah 
tinggi yaitu sebanyak 48 responden 
(56%) dan sisanya 38 responden 
(44%) memiliki pengetahuan rendah. 
 
Distribusi Frekuensi Perilaku 
mengotrol tekanan darah 
Tabel. 2. Distribusi Frekuensi 

Perilaku mengontrol 
tekanan darah 

No Perilaku Frek % 
1. 
2. 
3. 

Buruk 
Cukup 
Baik 

14 
63 
9 

16 
73 
11 

 Total 86 100 
 
Distribusi perilaku 

mengontrol tekanan darah yang 
dilakukan oleh penderita hipertensi 
sebagian besar adalah cukup yaitu 
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sebanyak 63 responden (73%), 
selanjutnya buruk sebanya 14 
responden (16%), dan baik 
sebanyak 9 responden (11%). 

 

Analisis Bivariat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubungan  antara tingkat 

pengetahuan tentang komplikasi 
hipertensi dengan perilaku 
mengontrol tekanan darah pada 
penderita hipertensi di Desa 
Batuwarno kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri menunjukkan 
bahwa penderita hipertensi yang 
memiliki pengetahuan rendah 
sebagian besar memiliki perilaku 
cukup yaitu sebanyak 21 responden 
(55%), selanjutnya buruk sebanyak 
14 responden (37%), dan baik 
sebanyak 3 responden (8%). 
Selanjutnya pada tingkat 
pengetahuan tinggi sebagian besar 
berperilaku cukup yaitu sebanyak 42 
responden (88%) dan 6 responden 
(12%) berperilaku baik. 

Hasil uji korelasi Rank 
Spearman diperoleh nilai rho 
sebesar 0,409 dengan nilai p-value 
0,001. Nilai signifikansi (p-value) uji 
Rank Spearman lebih kecil dari 0,05 
(0,001 < 0,05) maka dikeputusan uji 
adalah H0 ditolak, sehingga 
disimpulkan bahwa hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengontrol tekanan darah 
pada penderita hipertensi di Desa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batuwarno kecamatan 

Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 
Nilai koefisien korelasi Rank 
Spearman adalah positif, artinya 
bahwa semakin baik pengetahuan 
penderita hipertensi tentang 
komplikasi hipertensi maka perilaku 
mengontrol tekanan darah semakin 
baik. 
 
 
Pembahasan  
 
Karakteristik Responden 

Distribusi frekuensi jenis 
kelamin responden menunjukkan 
sebagian besar responden adalah 
laki-laki yaitu sebanyak 48 
responden (56%) dan sisanya 38 
responden (44%) adalah 
perempuan. Berdasarkan data 
tersebut  menunjukkan bahwa 
prevalensi penderita hipertensi di 
desa Batuwarno kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
sebagian besar adalah laki-laki. 
Prevalensi tingkat kejadian 
hipertensi yang sebagian besar 
adalah laki-laki tersebut sesuai 
dengan penelitian Ekowati dan 
Sulistyowati  (2009) tentang 
prevalensi hipertensi dan 

Pengetahuan 
Perilaku    

Buruk Cukup Baik Total 
F % F % F % F  %   

Rendah 14 37 21 55 3 8 38 100 rhitung = 0,409 
Tinggi 0 0 42 88 6 12 48 100 p-v = 0,000 
Total 14 16 63 73 9 11 86 100   

 

Tabel. 3.  Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku 
mengontrol tekanan darah  
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determinannya di Indonesia. Dalam 
penelitia tersebut disebutkan bahwa 
prevalensi kejadian hipertensi pada 
laki-laki adalah 1:3 artinya laki-laki 
memiliki resiko menderita hipertensi 
3 kali lebih rentan dibandingkan 
perempuan. 

Karakteristik umur responden 
menunjukkan sebagian besar 
berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 
32 responden (37%), selanjutnya 
lebih dari 50 tahun sebanyak 30 
responden (35%), 41-50 tahun 
sebanyak 26 responden (26%), dan 
20-30 tahun sebanyak 2 responden 
(2%). Meskipun sebagian besar 
penderita hipertensi berada pada 
usia 31-40 tahun, namun secara 
keseluruhan bahwa penderita 
hipertensi di Desa Selorejo 
Kecamatan Batuwarno Kabupaten 
Wonogiri adalah berusia 30 tahun 
keatas. Bambang (2011) 
mengemukakan bahwa saat ini 
terdapat kecenderungan yang 
mengkhawatirkan. Beberapa puluh 
tahun lalu, hipertensi dan berbagai 
komplikasi beratnya dikenal sebagai 
penyakit yang hanya menyerang 
orang-orang tua (usia 50 tahun ke 
atas). Tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir ini, banyak dijumpai kasus 
kematian mendadak, kelumpuhan, 
atau stroke yang menyerang orang-
orang berusia muda (di bawah 50 
tahun).  

Distribusi pendidikan 
responden  menunjukkan sebagian 
besar berpendidikan SD sebanyak 
33 responden (38%), selanjutnya 
SMP sebanyak 21 responden (24%), 
SMA sebanyak 16 responden (19%), 
perguruan tinggi sebanyak 12 
responden (14%), dan tidak sekolah 
sebanyak 4 responden (5%). 
Distribusi tingkat pendidikan 
responden menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memiliki 
tingkat pendidikan yang kurang. 

Tingkat pendidikan seseorang 
berhubungan dengan 
kemampuannya untuk memahami 
suatu informasi menjadi 
pengetahuan. Hendrawijaya (2000) 
menyatakan bahwa pendidikan 
mempunyai peranan penting dalam 
pembentukan kecerdasan manusia 
maupun perubahan tingkah lakunya. 
Pendidikan mampu menumbuhkan 
kesadaran akan tanggung jawab 
untuk meningkatkan mutu dan taraf 
hidup, dan selanjutnya masyarakat 
berpendidikan akan lebih mampu 
dan sadar akan menjaga dan 
memelihara kesehatannya. Menurut 
teori kognitif (process teori of 
motivation) dijelaskan bahwa 
semakin baik pendidikan individu 
berdampak terhadap peningkatan 
pengetahuan individu dan makin 
baik perbuatannya untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

Distribusi pekerjaan 
responden menunjukkan sebagian 
besar adalah petani yaitu sebanyak 
38 responden (44%), selanjutnya ibu 
rumah tangga sebanyak 24 
responden (28%), swasta sebanyak 
18 responden (21%), selanjutnya 
PNS/ABRI/Polri sebanyak 6 
responden (7%). Karakteristik 
pekerjaan responden yang sebagian 
besar petani sesuai dengan 
karakteristik demografi di Desa 
Batuwarno Kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri yang 
merupakan wilayah pertanian 
khususnya perkebunan. 

 
Pengetahuan tentang Komplikasi 
Hipertensi 

Distribusi pengetahuan 
tentang komplikasi hipertensi 
menunjukkan sebagian besar adalah 
tinggi yaitu sebanyak 48 responden 
(56%) dan sisanya 38 responden 
(44%) memiliki pengetahuan rendah. 
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Beberapa faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan 
seseorang sebagaimana 
dikemukakan  Notoatmodjo (2003) 
bahwa secara umum pengetahuan 
seseorang dipengaruhi oleh 
pengalaman hidup, tingkat 
pendidikan, kesehatan fisik terutama 
pada panca indera, usia 
berhubungan dengan daya tangkap 
dan ingatan terhadap suatu materi, 
media atau buku. 

Tingkat pengetahuan 
responden tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara tingkat 
pendidikan dan pengalaman. Tingkat 
pendidikan responden sebagian 
besar adalah SD yaitu sebanyak 33 
responden (38%). Tingkat 
pendidikan responden yang relatif 
rendah menyebabkan kemampuan 
responden dalam memahami 
informasi tentang komplikasi 
hipertensi menjadi kurang. Sadiman 
(2002) mengungkapkan bahwa 
tingkat pendidikan berhubungan 
dengan kemampuan seseorang 
dalam memahami dan menelaah 
suatu informasi menjadi 
pengetahuan, hal tersebut 
dikarenakan dalam pendidikan 
seseorang diajarkan tentang 
memahami suatu informasi menjadi 
pengetahuan.  

Faktor lain adalah 
pengalaman yang dimiliki oleh 
penderita hipertensi terkait dengan 
pola perawatan hipertensi yang 
dilakukannya selama ini. Tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh 
penderita hipertensi dan 
memberikan efek tertentu terhadap 
kesehatannya menjadi sumber 
terhadap pengetahuannya tentang 
hipertensi. Pengalaman-pengalaman 
tersebut misalnya ketika penderita 
mengkonsumsi makanan yang 
merupakan diet hipertensi misalnya 
garam dan daging,  maka ketika 

mereka mengkonsumsi kedua 
makanan tersebut secara berlebihan 
dan selanjutnya menyebabkan 
timbulnya peningkatan tekanan 
darah mereka. Pengalaman tersebut 
yaitu mengkonsumsi garam dan 
daging menyebabkan meningkatkan 
tekanan darah akan  menjadi 
sumber pengetahuan penderita 
hipertensi khususnya tentang  
makanan-makanan yang 
seharusnya dihindari bagi penderita 
hipertensi. 

Hubungan tingkat pendidikan 
dan pengalaman terhadap 
pengetahuan sebagaimana 
disampaikan oleh Notoatmodjo 
(2003) yang mengemukakan bahwa 
pengetahuan seseorang dapat 
diperoleh melalui proses coba-coba 
(trial), melalui institusi, dan 
pengalaman pribadi. Penelitian 
Gayon (2012) tentang pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang 
tingkat pengetahuan tentang 
pengendalian tekanan darah pada 
lansia di Puskesmas Sigaluh I 
Banjarnegara, menyimpulkan bahwa 
fakor-faktor yang berhubungan 
kemampuan lansia dalam 
memahami materi pada pendidikan 
kesehatan tentang pengendalian 
tekanan darah antara lain tingkat 
pendidikan dan pengalaman baik 
pengalaman pribadi maupun 
informasi dari orang lain dan 
petugas. 

 
Perilaku mengontrol tekanan 
darah 

Deskripsi frekuensi perilaku 
mengontrol tekanan darah yang 
dilakukan oleh penderita hipertensi 
sebagian besar adalah cukup yaitu 
sebanyak 63 responden (73%), 
selanjutnya buruk sebanya 14 
responden (16%), dan baik 
sebanyak 9 responden (11%). 
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Berdasarkan hasil penelitian juga 
didapatkan sebagian responden 
memiliki tindakan yang cukup baik 
dalam upaya mencegah stroke, 
dalam hal ini dapat dilihat bahwa 
responden hanya kadang-kadang 
mengukur tekan darahnya dan 
mengonsumsi buah dan sayur setiap 
hari. Responden paling banyak tidak 
pernah menghindari makanan 
berkolestrol tinggi dan mengandung 
garam tinggi, minum obat 
antihipertensi secara teratur, 
beristirahat walaupun pekerjaan 
menumpuk, berolahraga secara 
teratur, mengontrol emosi jika 
sedang marah, dan tindakan yang 
paling banyak selalu dilakukan oleh 
responden yaitu menghindari 
konsumsi minuman beralkohol. 

Perilaku mengontrol tekanan 
darah pada penderita hipertensi di 
Desa Batuwarno Kecamatan 
Batuwarno Kecamatan Wonogiri 
antara lain adalah umur responden. 
Distribusi frekuensi umur responden  
menunjukkan semua responden 
merupakan orang-orang yang 
memasuki usia produktif atau 
dewasa (20 tahun keatas). 
Kedewasaan seseorang 
berhubungan dengan 
kemampuannya untuk bertindak 
obyektif terhadap suatu kondisi, 
bertanggung jawab terhadap 
tindakan-tindakan pribadinya, serta 
tujuan hidup yang mulai jelas (Andi, 
2003). Kematangan yang dimiliki 
oleh orang dewasa berhubungan 
dengan kemampuannya dalam 
menganalisis kehidupannya, salah 
satunya keadaan kesehatannya 
terkait dengan hipertensi. Mereka 
akan melakukan analisis dan 
mencari tindakan-tindakan apa yang 
dapat dilakukan untuk memelihara 
kesehatannya, salah satunya upaya 
untuk menghindari memburuknya 
kondisi kesehatannya termasuk 

timbulnya komplikasi dalam penyakit  
hipertensinya. 

 
 
Hubungan Pengetahuan tentang 
Komplikasi Hipertensi dengan 
Perilaku mengontrol tekanan 
darah 

Hubungan  antara tingkat 
pengetahuan tentang komplikasi 
hipertensi dengan perilaku 
mengontrol tekanan darah pada 
penderita hipertensi di Desa 
Batuwarno kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri menunjukkan 
bahwa penderita hipertensi yang 
memiliki pengetahuan rendah 
sebagian besar memiliki perilaku 
cukup yaitu sebanyak 21 responden 
(55%), selanjutnya buruk sebanyak 
14 responden (37%), dan baik 
sebanyak 3 responden (8%). 
Selanjutnya pada tingkat 
pengetahuan tinggi sebagian besar 
berperilaku cukup yaitu sebanyak 42 
responden (88%) dan 6 responden 
(12%) berperilaku baik. 

Hasil uji korelasi Rank 
Spearman disimpulkan bahwa 
hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang komplikasi 
hipertensi dengan perilaku 
mengontrol tekanan darah pada 
penderita hipertensi di Desa 
Batuwarno kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri (p-value = 
0,001), dimana semakin baik 
pengetahuan penderita hipertensi 
tentang komplikasi hipertensi maka 
perilaku mengotrol tekanan darah 
semakin baik. 

Perilaku pada umumnya 
berkaitan dengan perilaku sehat 
yang memiliki pengertian merupakan 
perilaku yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip kesehatan dimana hal 
tersebut didapat dari proses belajar. 
Belajar merupakan suatu proses 



 
Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Tentang Komplikasi Hipertensi Dengan Perilaku 
Mengontrol Tekanan Darah Pada Penderita  Hipertensi Di  Wilayah Kerja Puskesmas  
Batuwarno  Kabupaten Wonogiri (Bambang Irawan)  

 

12

untuk memperoleh pengetahuan, 
pandangan dan ketrampilan yang 
diperlukan untuk menghasilkan 
suatu sikap atau perilaku tertentu 
(Machfoedz, 2005).  

Perubahan perilaku dalam 
kehidupan manusia menurut teori 
Bloom dalam Notoatmodjo (2003) 
terjadi melalui tiga tahap. Tahap 
pertama adalah pengetahuan yang 
merupakan hasil tahu setelah 
seseorang melakukan pengindraan 
terhadap suatu objek tertentu. 
Pengetahuan merupakan faktor 
yang sangat penting dalam 
membentuk tindakan seseorang. 
Adapun beberapa faktor yang 
mempengaruhi tingkat pengetahuan 
yang dimiliki seseorang meliputi 
faktor pendidikan, pengalaman, 
informasi, lingkungan dan budaya 
serta kondisi sosial ekonomi 
seseorang (Notoatmodjo, 2007). 
Tahap kedua adalah sikap yang 
merupakan reaksi atau respon yang 
masih tertutup dari seseorang 
terhadap suatu stimulus sehingga 
tidak dapat langsung dilihat. Sikap 
merupakan kesiapan untuk bertindak 
tetapi bukan merupakan suatu 
tindakan (Notoatmodjo, 2007). 
Tahap ketiga adalah pelaksanaan 
dari apa yang disikapi seseorang, 
terwujud dalam tindakan nyata yang 
merupakan bentuk dari perilaku. 

Penelitin ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengontrol tekanan darah 
pada penderita hipertensi di Desa 
Batuwarno kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri ternyata 
mendukung hasil penelitian 
terdahulu. Penelitian pertama 
dilakukan oleh Berlinda (2013) 
tentang “Hubungan tingkat 
pengetahuan tentang hipertensi 
dengan perilaku mengontrol tekanan 

darah pada penderita hipertensi di 
Panti Wredha Pangesti Lawang 
Malang”. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ada korelasi 
tingkat pengetahuan tentang 
hipertensi dengan perilaku 
mengontrol tekanan darah (p-value 
= 0,001). 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Tingkat pengetahuan tentang 

komplikasi hipertensi di Desa. 
Batuwarno kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
sebagian besar adalah tinggi  

2. Perilaku mengontrol tekanan 
darah pada penderita hipertensi 
di Desa Batuwarno kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
sebagian besar adalah cukup  

3. Terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang 
komplikasi hipertensi dengan 
perilaku mengontrol tekanan 
darah pada penderita hipertensi 
di Desa Batuwarno kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
(p-value = 0,001). 

 
Saran 
1. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat 
memberikan gambaran tentang 
komplikasi hipertensi dan 
perilaku mengontrol tekanan 
darah, bagi tenaga kesehatan 
khususnya perawat untuk 
mengembangkan kemampuan 
dan keterampilan terutama di 
bidang keperawatan  

2. Bagi Pasien Hipertensi 
Pasien  hipertensi hendaknya 
meningkatkan pengetahuan  
mereka tentang hipertensi dan 
komplikasi yang menyertai 
hipertensi. Pengetahuan tersebut 
menjadi dasar dalam perilaku 
mereka untuk selalu menjaga 
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kondisi tekanan darahnya 
sehingga meminimalkan 
timbulnya komplikasi akibat 
hipertensi tersebut. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya 
Hasil penelitian ini semoga dapat 
menjadi acuan bagi 
pengembangan penelitian 
selanjutnya, tentunya dengan 
memperbanyak faktor-faktor 
yang berhubungan dengan 
perilaku  menjaga tekanan darah 
pasien hipertensi misalnya 
tingkat ekonomi, fasilitas 
kesehatan, perilaku petugas 
kesehatan dan sebagainya. 
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