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ABSTRAK 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MOTIVASI UNTUK 
MEMERIKSAKAN DIRI PASIEN HIPERTENSI PADA LANJUT USIA  

DI PUSKESMAS KERJO KARANGANYAR 
 

Inaya Prabandari * 
Agus Sudaryanto, S. Kep., NS.,M. Kes.** 
Arina Maliya, S.Kep., Msi., Med.** 
 

Hipertensi banyak ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Menurut Riset 
Kesehatan Dasar tahun 2010, prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2004 sekitar 
14%, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar 18%. Kurangnya 
pengetahuan akan mempengaruhi pasien hipertensi untuk dapat mengatasi 
kekambuhan atau melakukan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri pasien hipertensi pada lansia di Puskesmas Kerjo Karanganyar. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelatif karena peneliti hanya ingin 
mendeskriptifkan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
populasi dimana sampel diambil. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-
sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 75 pasien hipertensi lansia yang 
berkunjung untuk berobat di  Puskesmas Kerjo Karanganyar pada bulan Maret 
2013 sampai Mei 2013. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan: (1) Karakteristik responden 
penderita hipertensi di Puskesmas Kerjo Karanganyar mayoritas berjenis kelamin 
perempuan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki tingkat pendidikan setingkat 
SMP, dan bekerja sebagai petani; (2) Tingkat pengetahuan penderita hipertensi di 
Puskesmas Kerjo Karanganyar tentang hipertensi mayoritas termasuk kategori 
rendah.; (3) Motivasi penderita hipertensi di Puskesmas Kerjo Karanganyar dalam 
menjalani kontrol pengobatan mayoritas termasuk kategori kurang; (4) Terdapat 
hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan 
motivasi untuk memeriksakan diri. Hasil analisis bivariate dengan analisis Chi-
Square memperoleh nilai χ2

hitung sebesar 35,687 dengan signifikansi sebesar 0,000 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya terdapat hubungan antara 
pengetahuan tentang hipertensi dengan motivasi responden dalam menjalani 
kontrol pengobatan. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan responden 
tentang hipertensi, maka semakin tinggi tingkat motivasi untuk memeriksakan 
diri. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan responden tentang 
hipertensi, maka semakin rendah tingkat motivasi untuk memeriksakan diri. 

 
Kata kunci: tingkat pengetahuan, motivasi untuk memeriksakan diri, hipertensi 
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ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE WITH MOTIVATION TO 
CONSULT FOR ELDERLY HYPERTENSION PATIENTS  

IN PUSKESMAS KERJO KARANGANYAR 
 

Inaya Prabandari * 
Agus Sudaryanto, S.Kep., NS.,M. Kes.** 
Arina Maliya, S.Kep., Msi., Med.** 
 
Hypertension is more common in people in Indonesia. According to Health 
Research in 2010, the prevalence of hypertension in Indonesia in 2004 around 14 
%, while in 2008 it increased to about 18 %. Lack of knowledge will affect the 
patient's hypertension to be overcome to prevent recurrence or to prevent 
complications. The purpose of this study was to determine the level of knowledge 
and motivation for health care in elderly hypertensive patients in health centers 
Kerjo Karanganyar. This study is a descriptive corelative study because 
researchers just want descriptive sample data and do not make conclusions that 
apply to populations where samples were taken. This study used a cross - 
sectional approach. The samples in this study were 75 elderly hypertensive 
patients who visit health centers for treatment in Karanganyar Kerjo March 2013 
until May 2013. Data collection using questionnaires . Based on the research 
results that’s concluded: (1) Characteristics of hypertensive patients in the health 
center respondents Kerjo Karanganyar majority female, aged more than 60 years, 
has a level of secondary education, and worked as a farmer, (2) The level of 
knowledge of hypertensive patients in health centers Kerjo Karanganyar majority 
of hypertension is low; (3) motivation hypertensive patients in health centers 
Karanganyar Kerjo controls undergoing treatment in the majority of categories 
including less; (4) There is a significant relationship between the level of 

knowledge about hypertension with motivation for a check-up. The  χ2 results of 
the bivariate analysis with Chi-square analysis scored at 35.687 with a 
significance of 0.000 is accepted at significance level of 5%. This means that there 
is a relationship between knowledge about hypertension with the respondent 
motivation to undergo treatment control. This means that the higher the level of 
knowledge about hypertension, the higher the level of motivation for a check-up. 
Conversely the lower the level of knowledge about hypertension, the lower the 
level of motivation for a check-up. 
 
Keywords: level of knowledge, motivation for health care, hypertension 
 



PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi merupakan masalah yang 
ditemukan pada masyarakat baik di 
negara maju maupun berkembang 
termasuk Indonesia. Hipertensi 
merupakan suatu keadaan 
meningkatnya tekanan darah sistolik 
lebih dari sama dengan 140 mmHg 
dan diastolik lebih dari sama dengan 
90 mmHg. Menurut Riset Kesehatan 
Dasar tahun 2010, prevalensi 
hipertensi di Indonesia tahun 2004 
sekitar 14% dengan kisaran 13,4 - 
14,6%, sedangkan pada tahun 2008 
meningkat menjadi 16-18%. 
Hipertensi sebagai penyebab 
kematian nomor tiga setelah stroke 
dan tuberkulosis, jumlahnya 
mencapai 6,8% dari proporsi 
penyebab kematian pada semua umur 
di Indonesia (Depkes, 2010). 

Kurangnya pengetahuan akan 
mempengaruhi pasien hipertensi 
untuk dapat mengatasi kekambuhan 
atau melakukan pencegahan agar 
tidak terjadi komplikasi. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar penderita 
hipertensi lansia bertempat tinggal di 
pedesaan dan pendidikannya masih 
rendah. Pendidikan yang rendah pada 
pasien hipertensi lansia tersebut  
mempengaruhi tingkat pengetahuan 
mengenai penyakit hipertensi secara 
baik. Pengetahuan pasien hipertensi 
lansia yang kurang ini berlanjut pada 
kebiasaan yang kurang baik dalam 
hal perawatan hipertensi. Lansia 
tetap mengkonsumsi garam  berlebih, 
kebiasaan minum kopi merupakan 
contoh bagaimana kebiasaan yang 
salah tetap dilaksanakan. 
Pengetahuan yang kurang dan 
kebiasaan yang masih kurang tepat 

pada lansia hipertensi dapat 
mempengaruhi motivasi lansia dalam 
berobat.  

Berdasarkan hasil studi awal 
tersebut menunjukkan bahwa ada 
berbagai masalah yang menyebabkan 
pasien hipertensi tidak melaksanakan 
kontrol darah, diantaranya adalah 
scbagian besar pasien hipertensi 
tidak merasakan adanya keluhan, 
kurangnya pengetahuan pasien 
hipertensi tentang bahaya penyakit 
hipertensi itu sendiri, aktiiitas atau 
kesibukan klien hipertensi sehingga 
sebagian dari mereka kurang 
termotivasi untuk melakukan kontrol. 

Berdasarkan latar belakang 
tersebut diatas peneliti ingin meneliti 
mengenai hubungan tingkat 
pengetahuan dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri pasien hipertensi 
pada lanjut usia di Puskesmas  Kerjo 
Karanganyar. 

 
Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri pasien hipertensi 
pada lanjut usia di Puskesmas  Kerjo 
Karanganyar 
 
LANDASAN TEORI 
1. Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003) 
pengetahuan adalah merupakan hasil 
“tahu” dan ini terjadi setelah orang 
melakukan pengindraan terhadap 
suatu obyek tertentu. Pengetahuan 
atau kognitif merupakan domain 
yang sangat penting untuk 
terbentuknya perilaku/tindakan 
seseorang.  

Tingkatan pengetahuan yang 
mencakup domain kognitif ada 
beberapa tingkatan yakni : 
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1) Tahu (Know), mengingat suatu 
materi yang telah dipelajari 
sebelumnya.  

2) Memahami (Comprehension), 
kemampuan untuk menjelaskan 
secara benar tentang obyek yang 
diketahui  

3) Aplikasi (Application), 
kemampuan untuk menggunakan 
materi yang telah dipelajari pada 
situasi atau kondisi real 
(sebenarnya).  

4) Analisis (Analysis), kemampuan 
untuk menjabarkan materi atau 
suatu obyek ke dalam komponen-
komponen dan masih ada 
kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (synthesis), kemampuan 
untuk meletakkan atau 
menghubungkan bagian-bagian 
didalam suatu bentuk 
keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (Evaluation), 
kemampuan untuk melakukan 
penilaian terhadap suatu materi 
atau obyek. Penilaian-penilaian 
itu berdasarkan suatu kriteria 
yang ditentukan sendiri atau 
menggunakan kriteria yang telah 
ada.  

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan 
seseorang adalah (Notoatmodjo, 
2007): 
a. Umur 
b. Pendidikan  
c. Intelegensi 
d. Sosial ekonomi 
e. Sosial budaya 
f. Pengalaman. 
g. Lingkungan 
2. Motivasi 

Motivasi adalah suatu 
dorongan dari dalam diri seseorang 
yang menyebabkan orang tersebut 
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai suatu tujuan. 
Motivasi tidak dapat diamati, yang 
diamati adalah kegiatan atau 
mungkin alasan-alasan tindakan 
tersebut (Notoatmodjo, 2003). 
Motivasi merupakan seluruh 
dorongan, keinginan, hasrat, dan 
tenaga penggerak atau dorongan 
lainnya yang berasal dari dalam diri 
individu untuk melakukan suatu 
tindakan. Motivasi memberi tujuan 
dan arah kepada perilaku individu 
(Ahmadi, 2007). Fungsi Motivasi 
adalah sebagai berikut (Sabur, 2003): 
a. Mendorong manusia untuk 

berbuat, yakni sebagai penggerak 
atau motor yang melepas energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, 
yakni kearah tujuan yang ingin 
dicapai.  

c. Menyeleksi perbuatan, yakni 
menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang 
untuk mencapai tujuan dengan 
mengeliminasi perbuatan- 
perbuatan yang tidak 
mengandung manfaat bagi tujuan 
tersebut. 

 
Lanjut Usia penderita hipertensi 
 Mubarak (2009) 
mengemukakan menua (menjadi tua) 
adalah suatu proses menghilangnya 
secara perlahan-lahan (graduil) 
kemampuan jaringan untuk 
memperbaiki diri atau mengganti dan 
mempertahankan fungsi normalnya. 
Perubahan pada lansia meliputi 
perubahan kondisi fisik, perubahan 
psikologis, perubahan kognitif dan 
psikomotor. Lansia yang terkena 
hipertensi secara etiologi dapat 
dibagi menjadi 2 yaitu: faktor yang 
tidak dapat dikontrol dan faktor yang 
dapat dikontrol. Faktor yang tidak 
dapat dikontrol seperti keturunan. 
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Faktor yang dapat dikontrol seperti 
merokok, konsumsi alkohol, 
obesitas, stress, asupan natrium  
(Udjianti, 2010). 
 
JENIS DAN RANCANGAN 
PENELITIAN 

Jenis penelitian kuantitatif non-
eksperimen, dengan jenis rancangan 
penelitian deskriptif.. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Cross-
sectional, yaitu suatu penelitian 
untuk mempelajari dinamika korelasi 
antara factor-faktor risiko dengan 
efek, dengan cara pendekatan, 
observasi atau pengumpulan 
datapada waktu bersamaan 
(Notoatmodjo, 2007) 

Populasi penelitian ini adalah 
para pasien hipertensi lanjut usia 
yang berkunjung untuk berobat di  
Puskesmas Kerjo Karanganyar. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 
75 pasien hipertensi lanjut usia yang 
berkunjung untuk berobat di  
Puskesmas Kerjo Karanganyar pada 
bulan Maret 2013 sampai Mei 2013. 
Pengambilan sampel menggunakan 
metode sequensial sampling, yaitu 
pengambilan random secara 
sistematis 

 
Metode Pengumpulan Data Bahan 
dan alat 

Instrumen yang digunakan untuk 
mengetahui pengetahuan pasien 
hipertensi tentang hipertensi  
menggunakan kuesioner yang 
meliputi pengertian, klasifikasi 
hipertensi, tanda dan gejala, 
komplikasi, pemeriksaan penunjang, 
cara pencegahan dan 
penatalaksanaan. 
 
 
 

Teknik Analisa Data 
Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 
bivariat yaitu analisis yang 
digunakan untuk menerangkan 
keeratan hubungan antara dua 
variabel (Notoatmodjo, 2002).  
Analisis data  penelitian dilakukan 
pengujian dengan menggunakan Chi-
Square (Notoatmodjo, 2002). 
 
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Responden 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur 
Responden 

Umur Jumlah Presentase 
(%) 

55 - 60 tahun 18 24,0 

> 60 tahun 57 76,0 

Total 75 100,0 
Lanjut usia yang menderita 
hipertensi di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar mayoritas berusia lebih 
dari 60 tahun  yaitu sebanyak 57 
orang atau 76%, kemudian 24% 
berusia 
 antara 55 - 60 tahun.  
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis 
Kelamin 

Jenis 
Kelamin 

Jumlah Presentase 
(%) 

Laki-
laki 

16 21,3 

Pere
mpuan 

59 78,7 

Total 75 100,0 
Lanjut usia yang menderita 
hipertensi di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar mayoritas berjenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 
59 orang atau 78,7%, kemudian 
21,3% berjenis kelamin laki-laki.  
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat 
Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Presentase 
(%) 

Lulus SD 16 21,3 

Lulus SMP 40 53,3 

Lulus 
SMA/SMK 

9 12,0 

Lulus 
Perguruan 
Tinggi 

10 13,0 

Total 75 100,0 
Dari data pada tabel 3 dapat 
diketahui bahwa tingkat pendidikan 
responden di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar mayoritas 
berpendidikan SMP yaitu sebanyak 
40 orang atau 53,3%, kemudian 
21,3% berpendidikan SD, 
berpendidikan perguruan tinggi 
sebesar 13%, dan berpendidikan 
setingkat SMA sebesar 12%.  
Tabel 4. Distribusi Frekuensi 
Pekerjaan Responden 

 

Pekerjaan Jumlah Prosentas
e (%) 

Tidak 
bekerja 

25 33,3 

Tani 28 37,3 

Karyawan 
swasta 

15 20,0 

PNS 4 5,3 

Wiraswasta 3 4,0 

Total 75 100,0 
Dari data pada tabel 4 dapat 
diketahui bahwa responden-
responden di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar mayoritas bekerja 
sebagai petani yaitu 37,3%, 
kemudian responden yang tidak 
bekerja atau sebagai ibu rumah 
tangga yaitu sebanyak 28 orang atau 

37,3%, kemudian 20% memiliki 
pekerjaan sebagai karyawan swasta, 
5,3% memiliki pekerjaan sebagai 
PNS, dan 4% berprofesi sebagai 
wiraswasta.  
Tabel 5. Pengetahuan Responden 
Tentang Hipertensi 

Pengetahuan Jumlah Presentase 
(%) 

Rendah  21 41,3 

Sedang  28 37,3 

Tinggi 16 21,3 

Total 75 100,0 
Dari data pada tabel 5 dapat 
diketahui bahwa tingkat pengetahuan 
responden di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar tentang hipertensi 
mayoritas termasuk kategori rendah  
yaitu sebanyak 31 orang atau 41,3%, 
kemudian termasuk kategori sedang 
sebanyak 28 orang atau 37,3%, dan 
yang termasuk kategori tinggi hanya 
sebanyak 16 orang atau 21,3%.   
Tabel 6. Motivasi klien untuk 
memeriksakan diri 

Motivasi Jumlah Presentase 
(%) 

Kurang  27 36,0 

Cukup 25 33,3 

Baik  23 30,7 

Total 75 100,0 
Dari data pada tabel 6 dapat 
diketahui bahwa motivasi untuk 
memeriksakan diri mayoritas 
termasuk kategori kurang yaitu 
sebanyak 27 orang atau 36%, 
kemudian termasuk kategori cukup 
sebanyak 25 orang atau 33,3%, dan 
yang termasuk kategori baik hanya 
23 orang atau 30,7%.  



HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MOTIVASI UNTUK MEMERIKSAKAN DIRI PASIEN 
HIPERTENSI PADA LANJUT USIA  DI PUSKESMAS KERJO KARANGANYAR 
 

Analisis data pengujian 
hipotesis dalam penelitiaan ini 
menggunakan analisis Chi-Square. 
Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang hipertensi 
dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri. Dari hasil 
perhitungan diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji Chi-Square 

 χ2 
p-

Value 
Sig 

Hubungan 
antara tingkat 
pengetahuan 
tentang 
hipertensi 
dengan 
motivasi untuk 
memeriksakan 
diri 

35,687 0,000 p<0,05 

Nilai χ2
hitung hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang hipertensi 
dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri adalah sebesar 
35,687 dengan signifikansi p<0,05 
(0,000<0,05), maka Ho ditolak. Ini 
berarti terdapat hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan 
tentang hipertensi dengan motivasi 
untuk memeriksakan diri. Semakin 
tinggi tingkat pengetahuan, maka 
semakin tinggi tingkat motivasi. 
 
PEMBAHASAN 

Pengetahuan lanjut usia di 
Puskesmas Kerjo Karanganyar 
tentang hipertensi mayoritas 
termasuk kategori rendah. Sedangkan 
motivasi untuk memeriksakan diri 
mayoritas termasuk kategori kurang. 
Selanjutnya responden yang 
memiliki pengetahuan tentang 
hipertensi kategori rendah hampir 
semuanya memiliki motivasi yang 
kurang untuk kontrol. Responden 
yang memiliki pengetahuan tentang 

hipertensi kategori sedang mayoritas 
memiliki motivasi yang cukup, dan 
responden yang memiliki 
pengetahuan tentang hipertensi 
kategori tinggi hampir semuanya 
memiliki motivasi yang baik. Artinya 
semakin baik pengetahuan responden 
tentang hipertensi, maka motivasi 
responden untuk kontrol akan 
semakin baik.  

Pengetahuan responden ini 
merupakan hasil upaya mencari tahu 
yang terjadi setelah melakukan 
pengindraan. Pengindraan melalui 
berbagai berbagai alat indra akan 
tetapi sebagian besar pengetahuan 
diperoleh melalui penglihatan dan 
pendengaran. Pengetahuan atau 
kognitif merupakan domain yang 
sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang / overt behavior 
(Notoatmodjo, 2003). Pada 
kenyataannya perilaku yang didasari 
pengetahuan akan lebih langgeng 
dari pada perilaku yang tanpa 
didasari dengan pengetahuan. 
Pengetahuan diyakini kebenarannya 
yang kemudian terbentuk perilaku 
baru yang dirasakan sebagai 
miliknya. 

Menurut Rogger dalam 
Notoatmodjo (2003), sebelum orang 
mengadopsi perilaku baru, didalam 
orang tersebut terjadi proses yang 
berurutan, yakni : (1) Awarness 
(kesadaran), dimana orang tersebut 
menyadari dalam arti mengetahui 
terlebih dahulu terhadap stimulus 
(obyek). (2) Interest (merasa tertarik) 
terhadap stimulus atau obyek 
tersebut. Disini sifat obyek sudah 
mulai timbul. (3) Evaluation 
(menimbang-nimbang) terhadap baik 
dan tidaknya stimulus tersebut bagi 
dirinya. Hal ini sikap responden 
sudah lebih baik lagi. 
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 (4) Trial, dimana subyek mulai 
mencoba melakukan sesuatu dengan 
apa yang dikehendaki oleh stimulus. 
(5) Adoption, dimana subyek telah 
berperilaku baru sesuai dengan 
pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 
terhadap stimulus. Hal ini dapat 
dipahami karena dalam tahapan 
beraktivitas, setelah seseorang 
melakukan pencarian dan 
pemrosesan informasi, langkah 
berikutnya adalah menyikapi 
informasi tersebut. Apakah individu 
akan meyakini informasi yang 
diterimanya hal ini berkaitan dengan 
tingkat pengetahuan yang dimiliki.   

Menurut Sarwono (2007), 
perubahan sikap dan perilaku 
individu dimulai dengan tahap 
identifikasi, kemudian baru menjadi 
internalisasi. Motivasi untuk 
memeriksakan diri merupakan 
manifestasi dari sikap dan perilaku 
yang berkaitan erat dengan sikap. 
Motivasi ini merupakan daya yang 
menggerakkan manusia untuk 
berperilaku. Motivasi dimulai mula-
mula individu mematuhi 
anjuran/intruksi atasan untuk 
melakukan tindakan dan seringkali 
karena ingin menghindari hukuman 
atau menghindari kekambuhan 
penyakit.  

Hasil analisis bivariate 
dengan analisis Chi-Square 
memperoleh nilai χ2

hitung sebesar 
35,687 dengan signifikansi sebesar 
0,000 diterima pada taraf signifikansi 
5%. Artinya terdapat hubungan 
antara pengetahuan tentang 
hipertensi dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri. Artinya semakin 
tinggi tingkat pengetahuan responden 
tentang hipertensi, maka semakin 
tinggi tingkat motivasi untuk 
memeriksakan diri. Sebaliknya 

semakin rendah tingkat pengetahuan 
responden tentang hipertensi, maka 
semakin rendah tingkat motivasi 
untuk memeriksakan diri.  

Hal ini sesuai dengan 
pendapat Notoatmojo (2003) yang 
menyatakan bahwa tindakan 
(motivasi) merupakan respon internal 
setelah adanya pemikiran, tanggapan, 
sikap batin, dan pengetahuan. 
Tindakan atau perilaku motivasi ini 
dipengaruhi oleh keturunan, 
lingkungan, dan pengetahuan. Dalam  
tahapan  proses  beraktivitas, setelah 
individu melakukan pencarian dan  
pemrosesan  informasi,  langkah 
berikutnya  adalah  menyikapi  
informasi  yang  diterimanya.  
Apakah  individu akan  meyakini  
informasi  yang  diterimanya, hal ini 
berkaitan dengan pengetahuan yang 
dimilikinya. Keyakinan-keyakinan 
atas suatu informasi membentuk 
sikap individu. Dalam hal ini 
pengetahuan-pengetahuan yang 
diterima tentang manfaat hipertensi 
akan semakin meningkatkan perilaku 
motivasi responden dalam 
menjalankan pengobatan. 

Motivasi untuk 
memeriksakan diri sangat penting 
bagi penderita hipertensi   karena 
mereka memerlukan perawatan yang 
komplek dan perawatan yang lama. 
Motivasi berobat merupakan harapan 
dari setiap penderita hipertensi. 
Motivasi dalam hal ini berarti 
penderita sanggup melaksanakan 
instruksi–instruksi ataupun anjuran 
dokternya agar penyakitnya dapat 
dikontrol dengan baik. Selama ini 
pada umumnya penderita hipertensi 
patuh berobat kepada dokter selama 
ia masih menderita gejala yang 
mengganggu hidup rutinnya sehari-
hari. Setelah bebas dari keluhan-
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keluhan tersebut maka motivasinya 
untuk berobat berkurang. 
Ketidakpatuhan ini merupakan 
masalah medis yang sangat berat. 
Menurut Haznam (2006) mentaati 
rekomendasi pengobatan yang 
dianjurkan dokter merupakan 
masalah yang sangat penting.  
Pengetahuan bagi penderita 
hipertensi adalah sangat penting. Hal 
ini mengingat fakta bahwa banyak 
pasien yang telah mendapatkan 
pengobatan namun masih mengalami 
kegagalan. Hal ini disebabkan oleh 
berbagai faktor antara lain: 
pengetahuan yang relatif minim 
tentang penyakit, tidak menjalankan 
diet dengan baik dan tidak 
melakukan latihan fisik secara teratur 
(Tjokroprawiro, 2002).  

Beberapa upaya yang dapat 
dilakukan oleh petugas kesehatan 
dalam hal ini adalah di Puskesmas 
Kerjo Karanganyar, diantaranya 
dengan mensosialisasikan pentingnya 
menjalani pengobatan yang teratur 
bagi klien hipertensi, penyuluhan 
kesehatan mengenai penyakit 
hipertensi, tersedianya Posyandu 
Lansia, pemberian brosur tentang 
penyakit hipertensi. Hal ini secara 
tidak langsung mampu meningkatkan 
pengetahuan klien hipertensi 
sehingga akan mcmotivasi klien 
hipertensi untuk menjalani 
pengobatan secara teratur. Dengan 
upaya tersebut, maka klien hiperiensi 
menjadi lebih tahu tentang penyakit 
hipertensi, penyebab, gejala yang 
dirasakan, serta komplikasi yang 
dapat terjadi jika klien hipertensi 
terlambat mengenali gejala. Hal ini 
mengingat penyakit hipertensi 
merupakan penyakit yang pada 
umumnya penderita tidak 
mengetahui dirinya menderita 

hipertensi sebelum memeriksakan 
tekanan darahnya, sehingga 
menuntut klien hipertensi teratur 
dalam menjalani pengobatan. 
Dengan meningkatnya pengetahuan 
responden maka akan meningkat 
pula motivasi responden untuk 
melakukan kontrol pengobatan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Karakteristik responden penderita 

hipertensi di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar mayoritas berjenis 
kelamin perempuan, berusia lebih 
dari 60 tahun, memiliki tingkat 
pendidikan setingkat SMP, dan 
bekerja sebagai petani. 

2. Tingkat pengetahuan penderita 
hipertensi di Puskesmas Kerjo 
Karanganyar tentang hipertensi 
mayoritas termasuk kategori 
rendah. 

3. Motivasi penderita hipertensi di 
Puskesmas Kerjo Karanganyar 
dalam menjalani kontrol 
pengobatan mayoritas termasuk 
kategori kurang. 

4. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat 
pengetahuan tentang hipertensi 
dengan motivasi untuk 
memeriksakan diri. Hasil analisis 
bivariate dengan analisis Chi-
Square memperoleh nilai χ2

hitung 
sebesar 35,687 dengan 
signifikansi sebesar 0,000 
diterima pada taraf signifikansi 
5%. Artinya terdapat hubungan 
antara pengetahuan tentang 
hipertensi dengan motivasi 
responden dalam menjalani 
kontrol pengobatan. Artinya 
semakin tinggi tingkat 
pengetahuan responden tentang 
hipertensi, maka semakin tinggi 
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tingkat motivasi untuk 
memeriksakan diri. Sebaliknya 
semakin rendah tingkat 
pengetahuan responden tentang 
hipertensi, maka semakin rendah 
tingkat motivasi untuk 
memeriksakan diri. 

 
Saran 
1. Bagi puskesmas, sangat perlu 

memberikan informasi melalui 
brosur, liflet, maupun papan 
pengumuman mengenai 
pengaturan hipertensi untuk 
memberikan informsi dan 
edukasi tentang tata pengelolaan 
hipertensi dan akibat yang 
ditimbulkan jika pengelolaan 
tersebut tidak dipatuhi 

2. Bagi keluarga pasien, diperlukan 
dukungan dari pihak keluarga 
untuk membantu penderita 
hipertensi dalam melakukan 
pengobatan hipertensi dan selalu 
memberikan motivasi bagi 
penderita tentang pentingnya diet 
hipertensi 

3. Bagi tenaga kesehatan, penting 
untuk memberikan bantuan bagi 
penderita hipertensi dalam 
mematuhi aturan pengobatan, 
memberikan pengertian yang 
baik tentang pentingnya diet, dan 
mengawasi asupan makanan 
yang diberikan kepada penderita 
hipertensi   

4. Bagi masyarakat, hipertensi dapat 
dihindari dengan mengatur pola 
makan dan olahraga yang sesuai 
agar terhindar dari penyakit 
hipertensi. 
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