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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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. Hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis yaitu hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui 

dan hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit 

endokrin, penyakit jantung, dan gangguan anak ginjal. Hipertensi seringkali 

tidak menimbulkan gejala, sementara tekanan darah yang terus-menerus tinggi 

dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, 

hipertensi perlu dideteksi dini yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah secara 

berkala (Sidabutar, 2009). 

Berdasarkan data dari WHO tahun 2000, menunjukkan sekitar 972 juta 

orang atau 26,4% penduduk dunia menderita hipertensi, dengan perbandingan 

50,54% pria dan 49,49 % wanita. Jumlah ini cenderung meningkat tiap 

tahunnya (Ardiansyah, 2012). Data statistic dari Nasional Health Foundation 

di Australia memperlihatkan bahwa sekitar 1.200.000 orang Australia (15% 

penduduk dewasa di Australia) menderita hipertensi. Besarnya penderita di 

negara barat  seperti, Inggris, Selandia Baru, dan Eropa Barat juga hampir 
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15% (Maryam, 2008). Di Amerika Serikat 15% ras kulit putih pada usia 18-45 

tahun dan 25-30% ras kulit hitam adalah penderita hipertensi (Miswar, 2004).  

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%. Secara nasional Provinsi Jawa 

Tengah menempati peringkat ke-tiga setelah Jawa Timur dan Bangka 

Belitung. Data Riskesdas (2010) juga menyebutkan 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). 

Menurut Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2012, kasus tertinggi 

penyakit tidak  menular di Jawa Tengah  tahun 2012  pada kelompok penyakit 

jantung dan pembuluh darah adalah penyakit hipertensi esensial, yaitu 

sebanyak 554.771 kasus (67,57%) lebih rendah dibanding tahun 2011 

(634.860 kasus/72,13%). Berdasarkan data dari Puskesmas Kerjo 

Karanganyar tahun 2010 jumlah penderita  hipertensi sebanyak 352 lansia. 

Tahun 2011 sebanyak 446  lansia dan  tahun 2012 tercatat penderita hipertensi 

598 lansia sedangkan pada bulan Januari-Mei 2013 tercatat penderita 

hipertensi 482 lansia. Angka kejadian hipertensi ini menunjukkan bahwa 

penyakit hipertensi menjadi prioritas utama  masalah kesehatan yang terjadi di 

Kecamatan Kerjo tersebut. Penyakit hipertensi ini bagi masyarakat sangat 

penting untuk dicegah dan diobati. Hal ini dikarenakan dapat menjadi 

pencetus terjadinya stroke yaitu kerusakan pembuluh darah di otak. 



3 

 

Hipertensi sangat erat hubungannya dengan faktor gaya hidup dan pola 

makan. Gaya hidup sangat berpengaruh pada bentuk perilaku atau kebiasaan 

seseorang yang mempunyai pengaruh positif maupun negatif pada kesehatan. 

Hipertensi belum banyak diketahui sebagai penyakit yang berbahaya, padahal 

hipertensi termasuk penyakit pembunuh diam-diam, karena penderita 

hipertensi merasa sehat dan tanpa keluhan berarti sehingga menganggap 

ringan penyakitnya. Sehingga pemeriksaan hipertensi ditemukan ketika 

dilakukan pemeriksaan rutin/saat pasien datang dengan keluhan lain. Dampak 

gawatnya hipertensi ketika telah terjadi komplikasi, jadi baru disadari ketika 

telah menyebabkan gangguan organ seperti gangguan fungsi jantung koroner, 

fungsi ginjal, gangguan fungsi kognitif/stroke. Hipertensi pada dasarnya 

mengurangi harapan hidup para penderitanya. Penyakit ini menjadi muara 

beragam penyakit degeneratif yang bisa mengakibatkan kematian. Hipertensi 

selain mengakibatkan angka kematian yang tinggi juga berdampak kepada 

mahalnya pengobatan dan perawatan yang harus ditanggung para 

penderitanya. Perlu pula diingat hipertensi berdampak pula bagi penurunan 

kualitas hidup. Bila seseorang mengalami tekanan darah tinggi dan tidak 

mendapatkan pengobatan secara rutin dan pengontrolan secara teratur, maka 

hal ini akan membawa penderita ke dalam kasus-kasus serius bahkan 

kematian. Tekanan darah tinggi yang terus menerus mengakibatkan kerja 

jantung ekstra keras, akhirnya kondisi ini berakibat terjadi kerusakan 

pembuluh darah jantung, ginjal, otak dan mata (Wolff, 2006). 
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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.  

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang 

berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan 

mengesampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat. Motivasi yang 

kuat yang berasal dari diri pasien hipertensi untuk sembuh akan memberikan 

pelajaran yang berharga. Proses untuk menjaga tekanan darah pasien 

hipertensi tidak hanya dengan perawatan non farmakologi seperti olah raga, 

namun juga dilakukan dengan cara pengobatan farmakologi. Pengobatan 

farmakologi diperoleh salah satunya dengan cara melakukan kontrol ke 

puskesmas. Pengobatan pasien hipertensi lansia di puskesmas yang rutin 

sesuai jadwal  kunjungan, akan  mempercepat kondisi  tekanan darah pasien 

hipertensi lansia tetap terjaga dengan normal. 
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Penelitian Mubin dkk (2010) tentang Karakteristik dan Pengetahuan 

Pasien dengan Motivasi Melakukan Kontrol Tekanan Darah di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sragi I Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penderita hipertensi paling sering terjadi pada usia 60 tahun, perempuan, 

pendidikan SD, bekerja sebagai buruh / petani dan berpengetahuan sedang. 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik pasien dengan 

motivasi kontrol tekanan darah. Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan motivasi kontrol tekanan darah 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan metode 

wawancara terhadap 11 lansia di Puskesmas Kerjo Karanganyar pada bulan 

Juni 2012, didapatkan data 7 lansia mengatakan kurang mengetahui penyebab, 

tanda dan gejala hipertensi. Lansia menyatakan hanya merasakan keluhan 

seperti pusing dan mual. Pasien juga menyatakan bahwa jarang melakukan 

kontrol ke puskesmas, karena pasien merasa sehat dan tidak merasakan 

pusing-pusing sehingga tidak melakukan kontrol ke puskesmas. Selain itu 

jarak rumah yang cukup jauh dengan puskesmas menjadikan pasien hipertensi 

lansia enggan untuk kontrol pengobatan. Berbeda halnya dengan 4 lansia 

penderita hipertensi pertanyaan yang diajukan mengenai pengertian, tanda dan 

gejala hipertensi keempat lansia tersebut dapat menjawab tetapi pasien 

hipertensi tidak selalu kontrol ke puskesmas sesuai jadwal. 

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 
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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 lansia di Puskesmas  Kerjo 

Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dengan motivasi untuk 

memeriksakan diri pasien hipertensi pada lansia di Puskesmas  Kerjo 

Karanganyar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan 

dengan motivasi untuk memeriksakan diri pasien hipertensi pada lansia di 

Puskesmas  Kerjo Karanganyar  

2.   Tujuan Khusus  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan pasien hipertensi lansia.  

b. Mengetahui motivasi untuk memeriksakan diri pasien hipertensi lansia 

ke Puskesmas  Kerjo Karanganyar 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penderita 

Dengan penelitian ini penderita dapat menambah pengetahuannya 

tentang hipertensi dalam kehidupan sehari- hari dan dapat meningkatkan 

motivasi untuk memeriksakan diri dalam berobat. 

2. Bagi keluarga  

Memberikan informasi dan saran bagi keluarga mengenai pentingnya 

pengetahuan pada penderita hipertensi dan motivasi untuk memeriksakan 

diri berobat 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

bahwa  pengetahuan tentang hipertensi sangat dibutuhkan agar anggota 

keluarga terhidar dari penyakit hipertensi serta memiliki movitasi yang 

kuat untuk hidup sehat dan terhindar dari  hipertensi. 

4. Bagi peneliti 

Memberi pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian 

serta mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapat di bangku 

kuliah ke dalam bentuk penelitian ilmiah.  
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