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ABSTRAK 

 
Penyakit hipertensi sering disebut sebagai the silent disease atau pembunuh 

diam-diam, karena pada umumnya penderita tidak mengetahui dirinya mengidap 
hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Kepatuhan menjalani pengobatan 
sangat diperlukan untuk mengetahui tekanan darah serta mencegah terjadinya 
komplikasi.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan terhadap kepatuhan pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali. 
Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional  terhadap 100 orang pasien 
hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali selama bulan April 2014. Pasien mengisi 
kuisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 
data demografi responden, data pengetahuan penyakit, dan data kepatuhan. Teknik 
analisis data dengan menggunakan uji Chi-square dengan taraf signifikasi 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai hubungan dengan kepatuhan 
dengan uji chi-square diperoleh koefisien korelasi sebesar 20,95%. Kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan tentang penyakit berpengaruh terhadap 
kepatuhan pasien hipetensi di Rumah Sakit “X” Boyolali. 

 
Kata kunci : Pengetahuan, Kepatuhan, Hipertensi, Rumah Sakit “X” Boyolali. 

 
ABSTRACT 

 
Hypertension is often referred to as the silent disease or a silent killer, because 

people generally do not know he suffered from hypertension before their blood pressure 
checked. Treatment adherence is needed to determine the blood pressure and prevent 
complicated. Purposive of the study is to examine the relationship between the level of 
knowledge on adherence in hypertensive patients at “X” Hospital. This research was 
conducted with cross-sectional design of the 100 hypertensive patients at “X” during 
April 2014. Patients filled in a questionnaire which consisted of several questions that 
are divided into three parts, namely the demographic data of the respondents, the data 
of knowledge of disease and compliance data.The technique of data analysis using Chi-
square test with a significance level of 5 %. The results show that knowledge has a 
relationship with compliance with the chi-square test correlation coefficient of 20.95 %. 
The conclusion of this study is the level of knowledge about the disease affect patient 
compliance hipetensi at “X” Hospital. 
 
Keywords: Knowledge, adherence, Hypetension, “X” Hospital 
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PENDAHULUAN 

Kepatuhan pasien berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu pengobatan. 

Hasil terapi tidak akan mencapai tingkat optimal tanpa adanya kesadaran dari pasien itu 

sendiri, bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, serta dapat pula menimbulkan 

komplikasi yang sangat merugikan dan pada akhirnya akan berakibat fatal (Hussar, 

1995). Di Indonesia, berdasar laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

Nasional tahun 2007 mengatakan bahwa 3 dari 10 orang Indonesia berusia 18 tahun 

mengalami hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 31,7%, dari jumlah 

itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke. Sedangkan sisanya pada jantung, 

gagal ginjal, dan kebutaan (Santoso, 2010).  Tingginya prevalensi hipertensi, maka 

dibutuhkan usaha-usaha untuk menekannya. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 

pengobatan yang tepat terhadap hipertensi sehingga tekanan darah dapat terkontrol 

dalam batas normal sepanjang waktu (Karyadi, 2002). 

Jumlah penderita hipertensi di wilayah Boyolali, khususnya di Rumah Sakit “X” 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 terdapat 632 pasien 

hipertensi sedangkan pada tahun 2013 terdapat 812 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari tahun 2012-2013 terjadi peningkatan pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” 

sebanyak 180 pasien. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mensurvei 10 pasien 

hipertensi.  Pasien diberi 10 pertanyaan tentang pengetahuan dan kepatuhan pasien 

hipertensi dan hasilnya rata-rata pasien hanya bisa menjawab 3 pertanyaan dengan 

benar. Dengan hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya tingkat pengetahuan dan 

kepatuhan sebagian pasien hipertensi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin 

mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan terhadap kepatuhan pada 

penderita hipertensi di wilayah Boyolali tepatnya di Rumah Sakit “X” Boyolali. 

 

CARA PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini 

melibatkan 2 variabel, yaitu variabel bebas (tingkat pengetahuan) dan variabel terikat 

(tingkat kepatuhan) dalam satu satuan waktu yang sama. 

B. Variabel Penelitian 
1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 

penyakit pada pasien hipertensi. 
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2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat (Dependent) dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pasien 

hipertensi. 

C. Definisi Operasional 

1. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui pasien  tentang  pengertian, 

tanda, gejala, faktor resiko, dan komplikasi penyakit hipertensi yang diukur dengan 

kuesioner. 

2. Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien dalam mematuhi ketentuan yang diberikan 

oleh petugas kesehatan tentang pengobatan hipertensi. Tingkat kepatuhan dapat di 

lihat dari kuisioner yang didasarkan pada pertanyaan pengukuran kepatuhan MMS 

(Modified Morisky Scale) yang selanjutnya diidentifikasi dengan CMAG (Case 

Management Adherence Guidelines). 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit “X” Boyolali. Penelitian ini 

mengambil sampel 100 responden. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien hipetensi di Rumah Sakit  

“X” Boyolali dengan kriteria inklusi meliputi: 

a. Merupakan seluruh pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali yang sudah 

menderita lebih dari 1 bulan. 

b. Sedang menjalani terapi hipertensi. 

c. Pasien hipertensi yang melakukan kontrol 1 bulan yang lalu.  

d. Bersedia menjadi responden dan mengikuti prosedur penelitian. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi dengan atau tanpa penyakit 

lain di Rumah Sakit “X” Boyolali. 

3. Teknik pengambilan sampel 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas tujuan 

tertentu dengan subyek pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali yang memiliki 
kriteria inklusi. 
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F. Analisis Data 

1. Analisis Tingkat Pengetahuan penyakit 

Pengetahuan merupakan dari hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Untuk mengukur tingkat pengetahuan 

pasien hipertensi menggunakan 20 pertanyaan dengan jawaban benar nilai 1 salah 0 dan 

penatalaksanaan menggunakan skala Guttman dan dikategorikan menjadi tiga: 
Tabel 1. Kategori Pengetahuan 

 
Tingkat pengetahuan Nilai 

Tinggi  76-100 
Sedang 55-75 
Rendah  <55 

                        (Nursalam, 2003) 

2. Analisis Tingkat Kepatuhan 

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien hipertensi menggunakan kuisioner 

yang terdiri dari 6 pertanyaan. Skala yang digunakan adalah Skala Ordinal. Pertanyaan 

no 1,2, dan 3 untuk motivasi, untuk jawaban “tidak” mendapatkan skor 1 dan untuk 

jawaban “ya” mendapatkan skor 0. Jika pada  motivasi nilai pasien 0-1, maka motivasi 

rendah dan jika nilai pasien >1, maka motivasi tinggi. Pertanyaan no 4 dan 5, untuk 

jawaban “ya” mendapatkan skor 0, untuk jawaban “tidak” mendapatkan 1. Dan untuk 

pertanyaan no 6 dengan jawaban “ya” mendapatkan skor 1 dan untuk jawaban “tidak” 

mendapatkan skor 0. Pada pengetahuan apabila nilai pasien 0-1, maka pengetahuan 

rendah dan jika nilai pasien >1, maka pengetahuan tinggi. 

Motivasi 
       Kuadran  II     Kuadran  IV 
 
         Pengetahuan 
     
 Kuadran I     Kuadran III 

Keterangan: 
Kuadran I :   Motivasi rendah, pengetahuan rendah, kategori kepatuhan rendah 
Kuadran II :   Motivasi tinggi, pengetahuan rendah, kategori kepatuhan sedang 
Kuadran III :   Motivasi rendah, pengetahuan tinggi, kategori kepatuhan sedang 
Kuadran IV :   Motivasi tinggi, pengetahuan tinggi, kategori kepatuhan tinggi 

(CMAG, 2006) 

3. Analisis Chi-Square 

Analisa data yang digunakan adalah menggunakan analisis bivariate dengan chi-

square. Analisis bivariate adalah tehnik analisa yang untuk melihat hubungan antara 

dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu menggunakan uji 

chi-square dengan tingkat kepercayaan 5% (Sugiono, 2008). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Demografi Pasien 

Dalam penelitian ini, digunakan sampel sebanyak 100 pasien hipertensi yang  

berobat di Rumah Sakit “X” Boyolali. Dari 100 pasien yang menjadi responden yaitu 

pasien rawat inap sebanyak 63 dan 37 pasien rawat jalan. Data demografi pasien yang 

diteliti pada penelitian ini meliputi usia pasien, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan dan lama menderita hipertensi. Hasil selengkapnya mengenai data 

demografi pasien dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Demografi pasien (n=100) 

Distribusi demografi Jumlah Persentase 
Usia   
   30-45 tahun 10 10% 
   46-55 tahun 30 30% 
   56-65 tahun 54 54% 
   >65 tahun 6 6% 
Jenis kelamin   
   Laki-laki 42 42% 
   Perempuan 58 58% 
Pendidikan   
   SD 22 22% 
   SMP 28 28% 
   SMA 35 35% 
   Sarjana 15 15% 
Lama menderita   
   <1 tahun  26 26% 
   2 tahun  28 28% 
   >3 tahun  46 46% 
Pekerjaan   
   Ibu Rumah Tangga 12 12% 
   Buruh 27 27% 
   PNS 18 18% 
   Wiraswasta 32 32% 
   Petani 11 11% 
Penghasilan (dalam rupiah)   
   < 1.000.000 49 49% 
   1. 000.000-5.000.000 37 37% 
   5.000.000-10.000.000 11 11% 

 
Dari hasil perhitungan karateristik jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan dengan jumlah 58 orang (58%). Menurut (Soesanto, 2001) 

menyatakan bahwa faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga 

itu mempunyai faktor risiko menderita hipertensi. Ditinjau dari umur responden, 

mayoritas berumur 56-65 tahun sebanyak 54 orang responden (54%). Keadaan ini 

sesuai dengan pendapat Wade (2002) yang menyatakan bahwa insidensi hipertensi 

meningkat seiring dengan pertambahan usia. Klien yang berumur di atas 60 tahun, 50 – 
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60 % mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal itu 

merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya. 

Hipertensi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang menjadi masalah 

kesehatan yang sangat serius. Penyakit ini dikategorikan sebagai the silent disease 

karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan 

tekanan darahnya. Pada umumnya hipertensi terjadi pada seseorang yang sudah berusia 

lebih dari 40 tahun atau yang sudah masuk pada kategori usia pertengahan (Purnomo, 

2009).  

Menurut (Purwanto, 2000) salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku 

kesehatan adalah tingkat pendidikan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan terakhir responden paling banyak ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dengan 35%. Hasil pendidikan ikut membentuk pola berpikir, pola persepsi dan sikap 

pengambilan keputusan seseorang. Pendidikan seseorang meningkat mengajarkan 

individu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Namun tingkat pendidikan 

yang rendah tidak selamanya akan menghambat seseorang untuk belajar dari media lain, 

seperti televisi, koran, majalah, radio dan pengalaman-pengalaman orang lain yang 

dijadikan reverensi bagi dirinya. Slameto (2002) juga menyebutkan semakin tinggi 

tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang maka semakin membutuhkan pusat-

pusat pelayanan kesehatan sebagai tempat berobat bagi dirinya dan keluarganya. 

Dengan berpendidikan tinggi, maka wawasan pengetahuan semakin bertambah dan 

semakin menyadari bahwa begitu penting kesehatan bagi kehidupan sehingga 

termotivasi untuk melakukan kunjungan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang lebih 

baik. 

B. Tingkat Pengetahuan Umum Tentang Hipertensi 

Hasil kuisioner penelitian tentang hasil penelitian pengetahuan tentang hipertensi 

disajikan pada pada tabel 3. 
Tabel  3. Skor hasil penelitian  pengetahuan umum tentang hipertensi berdasarkan kategori 

pertanyaan 
Kategori pertanyaan No pertanyaan % Responden yang 

menjawab benar  
Pengertian /definisi 1,7 87% 
Gejala/keluhan 2 18%                   
Faktor risiko 8,14 45% 
Komplikasi 11,12 28% 
Pola hidup 4,5,13,15,19 97% 
Faktor penyebab penyakit 3,6,10 73% 
Akibat jangka panjang 16 79% 
Pemakaian obat 9,17,18,20 63% 
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Pengetahuan yang banyak diketahui pasien hipertensi antara lain pola hidup 

(97%), pengertian/definisi (87%), akibat jangka panjang (79%), faktor penyebab (73%) 

dan pemakaian obat ( 63%). Sedangkan pengetahuan penyakit tentang hipertensi yang 

tidak banyak diketahui pasien antara lain gejala/keluhan (18%), faktor risiko (45%), dan 

komplikasi (28%). 

Dari data hasil kuisioner pengetahuan tentang hipertensi pada 100 responden 

(Tabel 4) menunjukkan bahwa persentase paling banyak terdapat pada pasien dengan 

tingkat pengetahuan sedang, yaitu sebanyak 72%. Secara spesifik mengungkapkan 

bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang, sebab perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. pada dasarnya 

pengetahuan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi umur, kesehatan, perhatian, dan minat. Sedangkan faktor eksternal meliputi 

pendidikan, pekerjaan, keluarga, metode pembelajaran, dan masyarakat (Notoatmodjo, 

2007). Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan penyakit hipertensi di Rumah 

Sakit “X”  Boyolali hasil nilai rata-rata responden 70,3. 
Tabel 4 . Tingkat pengetahuan umum tentang hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali 

Kategori Nilai Frekuensi Persentase Rata-rata 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

<55 
55-75 
76-100 

4 
72 
24 

4% 
72% 
24% 

 
70,3 

 
  100 100%  

 

C. Tingkat Kepatuhan 

Hasil penelitian tentang kepatuhan pasien berdasarkan motivasi dan pengetahuan 

menurut CMAG (2006) disajikan pada tabel 5. 
Tabel  5.   Tingkat kepatuhan pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” berdasarkan motivasi dan 

pengetahuan umum menurut CMAG 
 Kategori Frekuensi Presentase (%) 
Motivasi  
 Rendah 81 81% 
 Tinggi  19 19% 
Pengetahuan    
 Rendah 43 43% 
 Tinggi 57 57% 

 
Pada tabel 5 tentang hasil kuisioner kepatuhan dilihat dari segi motivasi dan 

pengetahuan menurut (CMAG, 2006) menunjukkan mayoritas motivasi rendah 81%. 

Salah satu faktor ialah motivasi atau dukungan dari keluarga. Menurut Friedman (2010) 

dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita 
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yang sakit. Keluarga juga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya dan 

anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap 

memberikan pertolongan dengan bantuan jika diperlukan. Salah satu upaya untuk 

menciptakan sikap penderita patuh dalam pengobatan adalah dengan adanya dukungan 

keluarga. Hal ini karena keluarga sebagai individu terdekat dari penderita. Tidak hanya 

memberikan dukungan dalam bentuk lisan, namun keluarga juga harus mampu 

memberikan dukungan dalam bentuk sikap. Misalnya, keluarga membantu penderita 

untuk mencapai suatu pelayanan kesehatan. Hasil kuisioner kepatuhan dan motivasi 

pengetahuan dimasukan dalam kuadran CMAG untuk menentukan tingkat kepatuhan, 

disajikan pada tabel 6 .  
Tabel 6. Tingkat kepatuhan pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” berdasarkan motivasi dan 

pengetahuan umum berdasarkan CMAG 
kategori kuadran Kategori kepatuhan Frekuensi Presentase (%) 
Kuadran I Rendah    33 33%  
Kuadran II & III Sedang 56  56%  
Kuadran IV Tinggi 11 11%  
Jumlah  100  100%  

 
Hasil kuisioner kepatuhan pasien hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali (Tabel 6) 

yang dilakukan pada 100 responden menunjukan bahwa frekuensi paling besar 

responden berada pada tingkat kepatuhan sedang, yaitu sebanyak 56%. Responden 

dengan tingkat kepatuhan rendah sebanyak 33%. Responden dengan tingkat kepatuhan 

tinggi sebanyak 11%.  

D. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Umum Terhadap Kepatuhan pasien 

Hipertensi 
Tabel  7.  Hubungan tingkat pengetahuan umum terhadap kepatuhan pasien hipertensi di Rumah 

Sakit “X” Kabupaten Boyolali 
Kepatuhan 

  Rendah Sedang Tinggi Total 
Pengetahuan   Rendah 2 2 0 4 
 Sedang 14 50 8 72 
 Tinggi 16 5 3 24 
Total  32 57 11 100 

 
Data hasil kuisioner yang dilakukan oleh 100 responden pada tabel 10, 

menunjukkan hubungan tingkat pengetahuan tentang penyakit terhadap kepatuhan pada 

penderita hipertensi di Rumah Sakit “X”  Boyolali termasuk kategori sedang sebanyak 

50%.  
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Analisis data pengujian hipotesis dalam penelitiaan ini menggunakan analisis Chi-

Square. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang 

penyakit dengan kepatuhan pasien hipertensi. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil 

pada tabel 8. 
Tabel 8. Hasil Analisis Chi-Square Test hubungan antara tingkat pengetahuan umum dengan 

kepatuhan pasien hipertensi 
 χ2 p-Value Sig Keterangan 

Hubungan antara  pengetahuan umum 
dengan kepatuhan pasien hipertensi 

20,953 0,000 p<0,05 Signifikan 

 
Besarnya pengaruh pengetahuan umum terhadap kepatuhan pasien hipertensi 

sebesar 20,95 %. Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang baik dan sikap yang 

tepat mendorong keluarga untuk berperilaku yang tepat dalam hal ini pencegahan pada 

penderita hipertensi, dimana perilaku biasanya dipengaruhi oleh respon individu 

terhadap stimulus atau pengetahuan yang bersifat baik, sedang, buruk, positif, negatif 

yang tergantung bagaimana reaksi individu untuk merespon terhadap suatu stimulus 

yang ada pada suatu tindakan atau perilaku. 

KESIMPULAN 

Tingkat pengetahuan tentang penyakit berpengaruh terhadap kepatuhan pasien 

hipertensi di Rumah Sakit “X” Boyolali dengan tingkat pengetahuan umum terhadap 

kepatuhan pasien sebesar 20,95%. 

SARAN 

Bagi rumah sakit perlu adanya bimbingan dari para petugas kesehatan karena pada 

skor penelitian tentang pengetahuan umum penyakit hipertensi kategori pertanyaan 

tentang faktor risiko, komplikasi dan keluhan/gejala mempunyai nilai yang rendah. 

Maka dari itu perlu adanya kerja sama dari petugas kesehatan untuk memberi informasi 

yang baik dan benar. 

Untuk keluarga karena dalam penelitian tentang kepatuhan pasien berdasarkan 

motivasi,  hasilnya  motivasi pasien rendah maka bagi keluarga pasien untuk selalu 

memberikan motivasi kepada pasien agar lebih patuh. 
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