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GAMBARAN KUALITAS HIDUP PENDERITA HIPERTENSI DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAJANG SURAKARTA 

 
Abstrak 

 
Kualitas hidup merupakan keadaan subjektif yang dirasakan seseorang. Seseorang 
dengan penyakit hipertensi dapat berpengaruh pada kualitas hidupnya. Hipertensi 
adalah penyakit yang paling banyak diderita serta merupakan penyakit tidak 
menular  nomer 1 di Surakarta. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui 
gambaran secara jelas tentang kualitas hidup penderita hipertensi di wilayah kerja 
Puskesmas Pajang. Jenis penelitin ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
deskriptif, pengambilan sampel menggunakan teknik pendekatan cross sectional 
dari seluruh populasi penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pajang 
Surakarta Berjumlah 1.391 orang dan 96 orang diantaranya diambil sebagai 
sampel dari penelitian ini. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan 
koesioner SF-12 berisi 12 pertanyaan  dengan tekhnik analisa data menggunakan 
univariate. Hasil analisa dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup 
yang dimiliki penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pajang Surakarta 
lebih dari 70 % dengan kualitas hidup yang baik. Responden dengan jenis kelamin 
laki-laki memiliki kualitas hidup yang baik dibandingkan perempuan. Responden 
dengan usia 46-65 tahun memiliki kualitas hidup yang lebih baik.  
 
Kata Kunci : Kualitas Hidup, Hipertensi, Perawat Komunitas, Surakarta, 
Indonesia 
 

Abstract 
 

Quality of life is a subjective state that a person feels. Someone with hypertension 
can affect their quality of life. Hypertension is the most common disease and is the 
number 1 non-communicable disease in Surakarta. This study aims to find out a 
clear picture of the quality of life of patients with hypertension in the working 
area of a health center. This type of research is a quantitative study with 
descriptive, sampling using cross sectional approach from the entire population 
of hypertensive patients in the working area of Pajang Surakarta Puskesmas. 
There were 1,391 people and 96 of them were taken as samples from this study. 
Collecting data from this study using Short Form (SF-12) questionnaire contains 
12 questions with data analysis techniques using univariate. The results of the 
analysis of this study indicate that the quality of life of hypertensive patients in the 
working area of Pajang Surakarta Health Center is more than 70% with a good 
quality of life. Respondents with male gender have a good quality of life compared 
to women. Respondents aged 46-65 years have a better quality of life. 
 
Keywords: Quality of Life, Hypertension, Nurses Community, Surakarta, 
Indonesia 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas hidup tidak dapat didefinisikan dengan pasti karena kualitas hidup 

merupakan sesuatu hal yang subjektif  Namun, kualitas hidup dapat dijadikan 

aspek untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang (Larasati, 2012). 

Kendala kesehatan masyarakat saat ini adalah ketidakseimbangan dari empat 

faktor dari pemenuhan kualitas hidup yaitu emosi, sosial, fisik dan 

lingkungan. Salah satu contoh kejadian kasus adalah hipertensi. Hipertensi 

atau biasa lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi merupakan suatu 

peningkatan tekanan darah pada pembuluh arteri yang mengangkut darah dari 

jantung dan memompa ke seluruh jaringan dan organ tubuh secara terus 

menerus lebih dari satu periode (Irianto, 2014). Dapat dikatakan hipertensi 

atau tekanan darah tinggi persisten dimana tekanan darah sistolik diatas 140 

mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg (Syamsudin, 2011). Hipertensi 

mempengaruhi kualitas hidup penderita yang membutuhkan terapi yang cukup 

lama serta komplikasi penyakit, sehingga berdampak pada penurunan kualitas 

hidup dalam aspek fisik, psikologis dan sosial. Hipertensi yang tidak diobati 

dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan komplikasi seperti, stroke, 

seragan jantung, gagal jantung dan merupakan penyebab utama gagal ginjal 

kronik (Novian, 2013). Menurut data sample regristrasion system (SRS) 

Indonesia tahun 2014, hipertensi dengan komplikasi (5,3%) merupakan 

penyebab kematian terbesar kelima di semua umur dan sebagian besar 

penderita tidak menyadarinya. Sedangkan di Surakarta hipertensi merupakan 

peringkat pertama jika dilihat dari 10 besar penyakit tidak menular dari data 

Dinas Kesehatan Surakarta  tahun 2017. Trevisol et. al, (2011) menyatakan 

bahwa individu penderita hipertensi memiliki kualitas hidup lebih rendah 

dibandingkan individu dengan keadaan normotensi. Maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai tingkat kualitas 

hidup penderita hipertensi. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sarana evaluasi agar dapat dilakukan penanganan secara dini pada 

pasien hipertensi agar membaik kualitas hidupnya. 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

terhadap sekumpulan objek yang bertujuan untuk melihat gambaran fenomena 

(termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. 

(Notoatmodjo, 2010). Populasi dari penelitian ini adalah 1.391 orang dengan 

penyakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pajang Surakarta dengan 

mengambil sampel sebanyak 96 orang sebagai respondennya yang memiliki 

kriteria inklusi. Pengambilan data menggunakan pendekatan cross sectional 

yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-

faktor beresiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2010) dengan 

menggunakan koesioner SF-12.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakeristik responden 

Karakterisktik Responden Jumlah Persentase 

Umur 26-45 Tahun 34 35,40% 
45-65 Tahun 64 64,60% 

Jenis Kelamin Laki-Laki 25 26,00% 
Perempuan 71 74,00% 

Status 
Pekerjaan 

Bekerja 65 67,70% 
Tidak Bekerja 31 32,30% 

Riwayat 
Pendidikan 

Sekolah Dasar 14 14,60% 
Sekolah Menengah 67 69,80% 

Pergurun Tinggi 15 15,60% 
Pendapatan 

Perbulan 
> Rp. 1.500.000 35 36,50% 
< Rp. 1.500.000 61 63,50% 

 

Distribusi menurut karakteristik responden yang ditunjukkan pada tabel diatas 

bahwa sebagian besar responden dengan penyakit hipertensi diderita pada 

responden yang berusia berkisar antara 45 – 65 tahun dengan 64 responden 

(64,60%) Kemudian dengan usia 26 - 45 tahun sebanyak 34 responden 

(35,40% ). Responden dari penelitian ini didominasi oleh responden dengan 

jenis kelamin Perempuan sebanyak 71 responden (74,00%) sedangkan dengan 
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jenis kelamin laki – laki hanya 25 orang responden (26,00%). Responden 

dengan status pekerjaan yang masih bekerja dimiliki 65 orang responden 

(67,70%) sisanya responden yang tidak bekerja sebanyak 31 orang responden 

(32,30%). Riwayat tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak dimiliki 

responden adalah setara sekolah menengah dengan 67 orang responden 

(69,80%), 15 orang (15,60%) responden dari perguruan tinggi dan yang paling 

sedikit adalah responden dengan riwayat pendidikan terakhir setara sekolah 

dasar sebanyak 14 orang (14,60%). Selanjutnya pendapatan perbulan 

responden sebagian besar berpendapatan < Rp. 1.500.000 dengan 61 orang 

responden (63,50%) dan sisanya yang memiliki pendapatan > Rp. 1.500.000 

35 orang responden (36,50%). Responden dengan usia 46 - 65 tahun sebanyak 

64 orang (64,60%)  merupakan responden dengan jumlah terbanyak menderita 

penyakit hipertensi. Dikarenakan tekanan darah meningkat seiring dengan 

pertambahan umur. Semakin tinggi umur seseorah semakin tinggi tekanan 

darahnya, jadi jika orang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah tinggi 

dari orang yang berusia lebih muda. Pada orang lanjut usia (usia >60 tahun) 

terkadang mengalami peningkatan tekanan nadi karena arteri lebih kaku akibat 

terjadinya arterioklerosis sehingga menjadi tidak lentur (Guyton, 2008). Jenis 

kelamin perempuan merupakan responden paling banyak (74,0% ) dengan 71 

orang responden menderita hipertensi. Menurut Marliana (2007) sekitar 60 % 

penderita hipertensi adalah wanita. Hal  ini sering dikaitkan dengan perubahan 

hormon setelah menopouse. Sebagian besar responden yang mengikuti 

kegiatan di Posbindu dan Posyandu masih  produktif atau masih bekerja. 

Dengan rata-rata memiliki pendidikan terakhir di tingkat setara sekolah 

menengah dan memiliki pendapatan perbulan < Rp. 1.500.000. 

3.1 Analisa univariate 

Tabel 2 Gambaran Kualitas Hidup Penderita Hipertensi 

Kualitas Hidup Jumlah % 
Baik 70 72,90% 

Buruk 26 27,10% 
Total 96 100% 
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Kualitas hidup penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pajang 

Surakarta menunjukkan pada tabel diatas bahwa mayoritas responden 

memiliki kualitas hidup yang baik dengan 70 orang responden (72,90%). 

Sedangkan responden dengan kualitas hidup yang buruk dengan 26 orang 

responden (27,10%). Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda 

tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang 

terjadi dalam dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula 

kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka 

akan buruk pula kualitas hidupnya. Sebesar 72,90% atau 70 orang dari total 96 

orang responden bahwa kualitas hidup yang di miliki oleh  penderita 

hipertensi wilayah kerja Puskesmas Pajang Surakarta adalah dalam kategori 

baik. Kualitas hidup yang baik memberikan kepuasan dan kenyamanan hati 

yang luar biasa.  

 Menurut Ha N T, Duy HT, Le NH, Khanal V, Moorin R. (2014) dalam 

studi masa depan pasien  dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang 

kurang baik maka dengan komorbiditas mendukung pentingnya diagnosis dini 

dan pengobatan yang efektif untuk kondisi kronis untuk mempertahankan 

kualitas hidup pada pasien hipertensi. Hipertensif pasien dengan tingkat 

aktivitas fisik sedang menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik 

dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. 

Kualitas hidup secara umum merupakan kenyamanan dan kepuasan hati 

yang tidak terbebani oleh berbagai tindakan kegiatan yang dilakukan. 

Sebagian besar reponden mengatakan bahwa dengan penyakit hipertensi yang 

mereka miliki tidak berdampak pada kualitas hidup responden. Responden 

masih bisa melalukan aktifitas fisik bahkan sosialnya dengan baik. Karena 

lingkungan yang mengitari dirinya memberikan suasana yang kondusif. 

Bahkan karena sudah terbiasa dengan penyakit hipertensi yang responden 

derita, responden merasa lebih dapat mengatur pola hidup yang lebih baik di 

bandingkan sebelum memiliki penyakit hipertensi. 
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Tabel 3 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Menurut Usia 

Umur Kualitas Hidup Total Baik Buruk 
26-45 Tahun 25 (73.5%) 9 (26,5%) 34 (100%) 
46-65 Tahun 45 (75,6%) 17 ( 27,4%) 62 (100%) 

Total 70 (72,9%) 26 (27,1%) 96 (100%) 
 

Distribusi frekuensi Kualitas hidup menurut Usia penderita hipertensi 

menunjukkan pada tabel diatas responden dengan usia 46 - 65 memiliki 

kualitas hidup yang baik sebesar (75,6%) dengan 45 orang responden 

sendangkan yang memiliki kualiatas hidup yang buruk terdapatt 17 orang 

resonden ( 27,4%). Lain halnya  dengan  responden yang berusia 26 - 45 

Tahun  responden memiliki kualitas hidup yang baik (73.5%) dengan 25 orang 

responden dan 9 orang responden (26,5%) dengan kualitas hidup yang buruk. 

Kualitas hidup baik tertinggi di peroleh responden dengan rentang usia 46 - 65 

tahun 75,6%. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryff & 

Singer (1998) bahwa seseorang dengan usia dewasa mengekspresikan 

kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa madya. Dengan usia yang 

masih produktif responden masih bisa melakukan kegiatan tanpa hambatan. 

Dan menurut  Ha, NT, Duy HT, Le NH, Khanal V, Moorin R. (2014) 

penderita hipertensi pada usia yang lebih tua memiliki kualitas hidup yang 

rendah dikarenakan kesehatan fisik yang berkurang dan psikologis yang 

menurun. Responden pada penelitian ini  masih merasa bugar dengan 

kondisinya saat ini. Penyakit hipertensi yang di derita responden masih bisa 

masih dikontrol kondisinya pola hidup yang baik, mengobatan yang tepat dan 

memajemen stres. 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Kualitas Hidup Total Baik Buruk 
Laki-laki 21 (84,00%) 4 (16,00%) 25 (100%) 

Perempuan 49 (69,00%) 22 (31,00%) 71 (100%) 
Total 70 (72,90%) 26 (27,1%) 96 (100%) 
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Distribusi frekuensi kualitas hidup menurut jenis kelamin dari tabel 

diatas menunjukkan bahwa kualitas hidup yang dimiliki responden dengan 

jenis kelamin laki – laki memiliki persentase yang lebih besar (84,00%) 

sebanyak 21 orang responden  di bandingkan dengan responden dengan jenis 

kelamin perempuan (69,00%) 49 orang responden. Kualitas hidup yang buruk 

dengan responden berjenis kealim laki–laki juga lebih sedikit (16,00%) 

dengan 4 orang responden sedangkan responden dengan jenis kelamin 

perempuan (31,00%) dengan 22 orang responden. Kualitas hidup yang jauh 

lebih baik terjadi pada jenis kelamin laki-laki yaitu 84,00% jika dibandingkan 

dengan kualitas hidup yang di peroleh perempuan yang hanya mendapatkan 

69,00% untuk yang memiliki kualitas hidup yang baik. Menurut Fadda & 

Jiron (1999) laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta 

akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal 

yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Hal ini 

mengindikasikan adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan dalam 

hubungannya dengan kualitas hidup pada laki-laki dan perempuan. 

Memperjelas perbedaan status kualitas hidup berdasarkan jenis kelamin yang 

tinggal disebuah komunitas menunjukkan bahwa kualitas hidup dirasakan 

lebih buruk terjadi pada wanita disebabkan oleh prevalensi yang lebih tinggi 

kecacatan serta kondisi kronis. (Orfila F, Ferrer M, Lamarca R, Tebe C, et. al, 

2006). Ha, NT, Duy HT, Le NH, Khanal V, Moorin R. (2014) mengatakan 

bahwa penderita hipertensi dengan jenis kelamin perempuan memiliki 

memiliki kualitas hidup karena rendahnya kepuasan terhadap kesehatan 

psikologis jika di bandingkan dengan penderita hipertensi yang berjenis 

kelamin laki-laki. Responden dengan jenis kelamin laki-laki cenderung lebih 

dapat memanajemen stres. Responden dapat mengendalikan pikiran, emosi 

dan perasaan, secara psikologis laki-laki merasa hidupnya lebih bahagia 

dibanding perempuan. Selain itu laki-laki masih banyak yang melakukan 

aktifitas fisik seperti bekerja ataupun berolah raga. 
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Tabel 5 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Menurut Status Pekerjaan 

Status Pekerjaan 
Kualitas Hidup Total Baik Buruk 

Bekerja 48 (73,8%) 17 (26,2%) 65 (100%) 
Tidak Bekerja 22 (71%) 9 (29%) 31 (100%) 

Total 70 (72,9%) 26 (27,1%) 96 (100%) 
  

Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa distribusi frekuensi kualitas hidup 

yang dimiliki responden yang masih aktif bekerja sebesar  (73,8%) 43 orang 

responden dan yang tidak bekerja  (71%) dengan 22 orang responden. Kualitas 

hidup yang baik 73,8%. Penelitian yang dilakukan Supratman, Kido T, 

Tsukasaki K, Omote S, Okamono R, Sakakibara C, et. al (2014) mengatakan 

bahwa rutin melakukan aktifitas fisik memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 

Kualitas hidup mereka mengalami perbaikan dalam hal kesehatan fisik, 

psikologis dan hubungan sosial. Responden yang masih bekerja merasa 

hidupnya lebih baik karena saat responden bekerja, responden dapat 

bersosialisasi dengan orang lain jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang 

tidak bekerja.  Menurut Hultman, Hemlin, & Hornquist (2006) menunjukkan 

dalam hal kualitas hidup dimana individu yang bekerja memiliki kualitas 

hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Menurut Pendidikan terakhir 

Pendidikan Terakhir Kualitas Hidup  Total Baik Buruk 
Sekolah Dasar 10 (71,4%) 4 (28,6%) 14(100%) 
Sekolah Menengah 48 (71,6%)  19 (28,4%) 67 (100%) 
Perguruan Tinggi  12 (80,00%) 3 (20,00%) 15(100%) 
Total 70 (72,9%) 26 (27,1%) 96 (100%) 

 

Distribusi pendidikan terakhir yang dimiliki responden  dari tabel 

diatas menunjukkan bahwa kualitas hidup yang baik sebagian besar dimiliki 

oleh responden dengan latar belakang pedidikan di perguruan tinggi sebesar 

(80,00%) dengan 12 orang responden selanjutnya responden dengan 

pendidikan setara sekolah menengah (71,6%)  dengan 48 orang responden dan 

sekolah dasar (71,4%) dengan 10 orang responden memiliki persentasi  
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kualitas hidup yang baik tidak jauh berbeda. Tingkat pendidikan dengan 

kualitas hidup yang baik adalah dengan riwayat pendidikan terakhir di 

perguruan tinggi  80,0%. Barbareschi et. al, (2011)  mengatakan bahwa 

tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

hidup, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya signifikansi 

perbandingan dari pasien yang berpendidikan tinggi meningkat dalam 

keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan masalah emosional dari waktu 

ke waktu dibandingkan dengan pasien yang berpendidikan rendah serta 

menemukan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien berpendidikan tinggi 

dalam domain fisik dan fungsional, khususnya dalam fungsi fisik, energi / 

kelelahan, social fungsi, dan keterbatasan dalam peran berfungsi terkait 

dengan masalah emosional. Karena rendahnya tingkat pendidikan penderita 

berhubungan dengan kurangnya pengetahuan penderita akan penyakit yang 

dideritanya, sehingga penderita baru datang untuk berobat setelah penyakitnya 

sudah bertambah parah (Deviana, Pudji R, Iriana M. 2016). Responden 

dengan pendidikan yang baik lebih memiliki wawasan yang lebih baik tentang 

cara mencegah penyakit hipertensi yang mereka derita. Responden lebih mau 

banyak mencari informasi-informasi tentang cara mencegah meningkatnya 

tekanan darah mereka dengan gaya hidup yang baik dan lebih rutin 

memeriksakan kondisi dirinya agar penyakit hipertensi yang responden derita 

lebih stabil. Kegiatan posyandu dan Posbindu membuat mereka dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka 

mendapatkan penyuluhan dan pendidikan kesehatan dari petugas kesehatan 

dari puskesmas bagaimana menjaga serta meningkatkan kesehatan. Responden 

Juga menjalin hubungan dengan yang lain dengan baik. Mereka saling berbagi 

pengalaman dan saling mendukung antara satu dengan yang lain memiliki 

kemampuan bersosialisai yang baik. 
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Tabel 7 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Menurut Pendapatan 
Perbulan 

 
Pendapatan 

Perbulan 
Kualitas Hidup Total Baik Buruk 

> Rp. 1500.000 26 (74,3%) 9 (25,7%) 35 (100%) 
< Rp. 1.500.000 44 (72,1%) 17 (27,9) 61 (100%) 

Total 70 (72,9%) 26 (27,1% 96 (100%) 
 

Distribusi dari pendapatan terakhir responden pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa sebagoan besar responden dengan pendapatan > Rp. 

1500.000 memiliki kualitas hidup yang baik  (74,3%) dengan 26 orang 

responden sedangkan tidak jauh berbeda dengan responden yang memiliki 

pendapatan perbualan < Rp. 1.500.000 sebesar (72,1%) 44 orang responden 

memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik dimiliki 

responden dengan pendapatan perbulan > Rp. 1.500.000 dengan 74,3 % dan < 

Rp.1.500.000 dengan 72,1 %. tidak ada selisih yang signifikan antara 

responden dengan penghasilan perbulan > Rp. 1.500.000 maupun responden 

yang memiliki pendapatan perbulan < Rp.1.500.000. Menurut Supratman & 

Priambodo G. (2016) tidak ada korelasi antara faktor ekonomi dengan status 

kualitas hidup namun, faktor ekonomi merupakan kebutuhan dasar utama 

manusia. Ekonomi yang cukup hanya dipergunakan untuk persiapan yang 

untuk kebutuhan dasar mereka seperti pemeliharaan kesehatan serta kebutuhan 

biologis. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Secara demografris sebagian besar responden berusia 46 – 65 tahun, 

berjenis kelamin perempuan, memiliki riwayat pendidikan terakhir 

setara sekolah menengah. Responden dengan hipertensi masih banyak 

yang aktif bekerja sebagian besar dari merekan meiliki pendapatan 

perbulan > Rp. 1.500.000 
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4.1.2 Sebagian besar penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas pajang 

yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini memiliki tingkat 

kualitas hidup yang baik. 

4.1.3 Dari faktor yang mepengaruhi kualitas hidup responden dengan jenis 

kelamin laki-laki, berusia 46-65 tahun, memiliki tingakat pendidikan di 

perguruan tinggi, masih aktif bekerja dan memiliki pendapatan 

perbulan > Rp 1.500.000 perbulan memiliki kualitas hidup yang baik. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi tenaga kesehatan 

Tenaga kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan atau kualitas hidup pada penderita hipertensi Aspek 

kualitas hidup adalah sesuatu yang dinamis sehingga mungkin akan 

berubah pada saat yang lain, sehingga perawat harus mengukur 

kualitas hidup pasien secara berkala. Sebagai tenaga kesehatan 

hendaknya mengevaluasi kembali keadaan pasien secara berkelanjutan 

untuk mengetahui dan memperbaiki kualitas hidup penderita. 

4.2.2 Bagi perawat di komunitas 

Perawat di komunitas merupakan tenaga kesehatan yang terjun 

langsung di masyarakat. Maka diharapkan mampu membantu 

penderita hipertensi untuk memberikan pelatihan untuk mengurangi 

timbulnya gejala hipertensi serta dapat memberikan pendidikan 

kesehatan terkait agar masyarakat memiliki bekal ilmu untuk 

pencegahan timbulnya penyakit. 

4.2.3 Bagi penderita hipertensi 

Penderita hipertensi yang masih memiliki kualitas hidup yang kurang 

baik, hedaknya dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik 

dengan mengatur pola hidup yang dilakukan sehari-hari. 

4.2.4 Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti hanya meneliti tentang tingkat kualitas hidup penderita 

hipertensi berdasarkan usia, jenis kelamin, status pekerjaan, riwayat 

pendidikan dan pendapatan perbulan untuk peneliti selanjutnya dapat 
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meneliti tentang tingkat kualitas hidup penderita hipertensi 

berdasarkan lama penderita menderita hipertensi. 
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