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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

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 kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. 

Jumlah penduduk yang besar tersebut memiliki peluang yang positif bagi 
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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). 

 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. Hipertensi dijuluki pembunuh diam (the 
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silent killer) kehadirannya sering tanpa gejala. Pengidap tidak selalu gampang 

marah-marah atau sering pusing seperti yang selama ini dimitoskan. Seseorang 

baru mengetahui mengidap hipertensi setelah memeriksakan tekanan darah. 

Penderita yang datang ke dokter umumnya sudah parah, karena tidak tahu 

dirinya mengidap hipertensi. Jadi sangat penting bagi seseorang untuk 

berperilaku positif yaitu memeriksakan tekanan darah secara berkala 

(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 

dan sikap keluarga menjadi lebih baik, diharapkan mereka akan bersikap 

kooperatif dalam melakukan perilaku perawatan pada penderita hipertensi akan 

lebih baik pula (Azwar, 2002 ). 

Penderita hipertensi dapat mengetahui gejala dari stroke yang ringan 

yang dapat ditangani dengan tepat dan cepat dan biasanya dapat diatasi dan 

kondisi pasien dapat pulih kembali sepenuhnya, bahkan segala aktifitas dan 

produktifitas dapat berlangsung seperti semula. Untuk itu perlu mengetahui 

pencegahan dan perawatan stroke yang dimulai sedini mungkin. Keterlambatan 

pencegahan stroke pada penderita hipertensi akan menimbulkan hal-hal yang 

kurang baik dan tidak diinginkan (Noerjanto,2000). 
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Data dari Puskesmas Kecamatan  Batuwarno Kabupaten Wonogiri pada 

tahun 2012 ada 599 orang penderita hipertensi yang memeriksakan diri ke 

Puskesmas Batuwarno. Hasil wawancara dengan 10 orang yang menderita 

hipertensi di wilayah Puskesmas 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 Desa Batuwarno Kecamatan  Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin 
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mengetahui adakah hubungan antara tingkat pengetahuan tentang komplikasi 

hipertensi dengan perilaku mengontrol  tekanan darah  pada penderita 

hipertensi di Desa Batuwarno Kecamatan  Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

komplikasi hipertensi dengan perilaku mengontrol tekanan darah  pada 

penderita hipertensi di Desa Batuwarno Kecamatan  Batuwarno Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang komplikasi hipertensi di 

Desa Batuwarno Kecamatan  Batuwarno Kabupaten Wonogiri. 

b. Mengidentifikasi perilaku mengontrol  tekanan darah  pada penderita 

hipertensi di Desa Batuwarno Kecamatan  Batuwarno Kabupaten 

Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Profesi Keperawatan 

 Bagi tenaga kesehatan dimana penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang komplikasi hipertensi dan perilaku mengontrol  tekanan 
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darah , bagi tenaga kesehatan khususnya perawat untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan terutama di bidang keperawatan. 

2.  Penelitian Lanjutan  

Dapat memberikan informasi keluarga tentang pemahaman tentang 

komplikasi hipertensi dan perilaku mengontrol  tekanan darah , gambaran 

dan sebagai bahan masukan mengenai hipertensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

3. Keluarga 

Dapat dijadikan masukan, panduan bagi keluarga dan indikator 

dalam pemahaman tentang komplikasi hipertensi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Wahyuni, (2005), meneliti tentang Tingkat Pengetahuan terhadap Sikap 

Keluarga dalam Perawatan Usia Lanjut di Rumah di Wilayah Kerja 

Puskesmas Ngebel Kasihan Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap 

keluarga dalam perawatan usia lanjut di rumah di wilayah kerja Puskesmas 

Ngebel Kasihan Bantul Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyuni, meneliti pengetahuan dengan sikap dalam perawatan usia 

lanjut di rumah, Sedang penelitian yang peneliti lakukan meneliti 

pengetahuan dengan sikap kepala keluarga dalam upaya mengontrol 

hipertensi pada lansia. 
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2. Kozani (2007), meneliti tentang Faktor-faktor yang berperan terhadap 

kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Penumping Surakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya faktor- faktor yang berperan dalam 

kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas penumping surakarta sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tingkat pengetahuan 

dengan sikap kepala keluarga dalam mengontrol hipertensi pada lansia di 

Desa Ngembat padas Gemolong Sragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


