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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, di Indonesia 

prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada umur  ≥18 tahun 

yaitu sebesar 25,8% dan yang tertinggi Bangka Belitung (30,9%), diikuti 

Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%), dan Jawa Barat 

(29,4%) . Berdasarkan hasil pengukuran Kementrian Kesehatan pada tahun 

2014, Sulawesi Utara berada pada posisi 9 propinsi tertinggi hipertensi 

dengan hasil prevalensi sebesar 27,1% (Kemenkes RI, 2014).  

Hipertensi merupakan masalah kesehatan utama di dunia. Menurut 

data World Health Organization (WHO) pada tahun 2011, 26,4% penduduk 

di dunia menderita hipertensi dan kemungkinan akan meningkat menjadi 

29,2% pada tahun 2025. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 

menunjukkan bahwa 26,5% penduduk Indonesia terkena hipertensi dan 

Jawa Tengah menempati peringkat ke-delapan tingginya prevalensi 

hipertensi di Indonesia yaitu sebesar 26,4% (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia [Kemenkes R.I.], 2013). Data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Banyumas jumlah penderita hipertensi pada bulan Januari-

September 2016 sebanyak 8690 kasus, lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya yang mencapai 7223 kasus. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Purti Rosyana Dewi, et al (2014) di 

wilayah kerja Puskesmas Gianyar 1 Kecamatan Gianyar, yang mengalami 

hipertensi dan normotensi mendapatkan hasil bahwa orang yang menderita 

hipertensi kualitas hidupnya lebih buruk di bandingkan orang yang tidak 

menderita hipertensi kualitasnya lebih baik. Penelitian Pradono, et al (2009) 

menunjukan bahwa penduduk yang tidak menderita penyakit tidak menular 

hampir 1.5 kali mempunyai kualitas hidup yang baik (79%) dibandingkan 

dengan penduduk yang menderita penyakit tidak menular (49,4%), dan 

penduduk yang tidak menderita gangguan mental emosional 2,5 kali 

mempunyai kualitas hidup baik (73,2%) dibandingkan yang menderita 

gangguan mental emosional (33%). Ini menunjukan bahwa klien hipertensi 

dengan ansietas beresiko mengalami penurunan dalam kualitas hidupnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, et al (2009) di Shanghai, Cina 

menunjukan bahwa klien hipertensi mempengaruhi kualitas hidup klien 

baik fisik maupun mental. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Trevisol, et al (2011) 

ditemukan bahwa pada individu yang menderita hipertensi, memiliki 

kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan pada individu dengan tensi 

yang normal. Pada pasien dengan hipertensi namun menjalani pengobatan 

yang rutin juga dilaporkan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan individu dengan tekanan darah tidak terkontrol dan 

tidak dalam pengaruh obat-obatan. Menurut Li, et al (2005) pada individu 

dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang rendah terutama pada 
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dimensi fisik. Kualitas hidup yang buruk ini merupakan komplikasi dari 

hipertensi itu sendiri. Oleh karena itu untuk menurunkan angka morbiditas 

dan angka mortalitas, salah satunya dengan memperbaiki kualitas hidupnya. 

Menurut Kang (2016), manajemen hipertensi adalah salah satu hal 

yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya komplikasi pada 

penyakit lain. Menurut Kemenkes R.I. (2014) manajemen hipertensi yang 

dilakukan antara lain kombinasi obat-obatan dan modifikasi gaya hidup, 

seperti membatasi asupan garam, olahraga, istirahat, mengendalikan stres 

serta menghindari makanan-makanan tertentu yang dapat memperparah 

tekanan darah seseorang. Pengetahuan masyarakat mengenai manajemen 

hipertensi saat ini masih kurang. Pendidikan merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Pendidikan 

dapat diberikan pada berbagai bidang, termasuk kesehatan (Ulya, 2017). 

Notoatmodjo (2012) menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan adalah 

suatu proses yang dapat meningkatkan derajat kesehatan seseorang. 

Pendidikan kesehatan dapat diberikan kepada seluruh sasaran, namun harus 

menggunakan metode yang tepat agar informasi yang diberikan dapat 

diterima dengan baik. 

Penelitian Astuti (2012) mengenai pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap perubahan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam mengkonsumsi 

tablet Fe (Ferum), membuktikan bahwa upaya pendidikan kesehatan 

mempengaruhi peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku. Sejalan 

dengan penelitian Karimawati (2013) mengenai pengaruh pendidikan 
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kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu mengenai asupan gizi pada 

usia toddler, menyimpulkan bahwa pemberian pendidikan kesehatan dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu mengenai 

asupan gizi pada usia toddler. 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, tahun 2017 

terdapat 54.691 kasus (hipertensi esensial) di Puskesmas. Apabila 

dibandingkan pada tahun 2016 telah terjadi penurunan prevalensi sebanyak 

59.028. Data dari Puskesmas Pajang telah dilakukan pengukuran tekanan 

darah pada laki-laki dan perempuan sebanyak 50.253 orang atau 77,70% 

dari penduduk keseluruhannya. Hasil dari pengukuran tekanan darah 

tersebut didapatkan dengan jumlah laki-laki 2.217 atau 9,44% dan jumlah 

perempuan 4.490 atau 16,78% menderita hipertensi.  

Derajad kesehatan di Surakarta relatif baik, meskipun masih 

ditemukan masalah-masalah kesehatan. Jika dilihat pola penyakit selain 

penyakit menular seperti penyakit demam berdarah, juga masih ditemukan 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang perlu diwaspadai 

adalah bertambahnya kasus penyakit menular seksual yaitu penyakit 

HIV/AIDS. Sedangkan untuk penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes 

militus, penyakit jantung dan stroke menempati kelompok 5 terbesar. 

Tingkat pendidikan, rata-rata pendidikan penduduk adalah lulusan SD dan 

SMP (36,70%), sedangkan yang mencapai lulusan SMA hanya 24,63 %, 

tamat Akademi dan Perguruan Tinggi hanya sebesar 9,44 %, sedangkan 
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yang belum tamat SD atau tidak sekolah sebesar 26,23 %  (Profil kesehatan 

kota Surakarta, 2014). 

Menurut peneliti penderita hipertensi di Pajang, Surakarta memiliki 

kualitas hidup yang rendah, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, 

bedasarkan hasil wawancara pada 5 penderita hipertensi Pajang, Surakarta 

mengalami kecemasan, mudah lelah dan mengalami gangguan tidur dan 

istirahat, penduduk yang menderita hipertensi mengalami sakit kepala dan 

ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan medis. Hasil wawancara 

dengan responden, responden mengatakan belum mengetahui dan belum 

pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang kualitas hidup. Menurut 

peneliti responden belum mengetahui arti dari kualitas hidup, cara untuk 

mendapatkan kualitas hidup yang baik, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut, oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang kualitas hidup”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan merumuskan 

masalah sebagai berikut “Apakah pendidikan kesehatan berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang kualitas hidup di 

Posyandu Puskesmas Pajang Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan penderita hipertensi tentang kualitas hidup di Posyandu 

Puskesmas Pajang Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang 

kualitas hidup pada kelompok intervensi sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan di Posyandu Puskesmas Pajang, Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang 

kualitas hidup pada kelompok intervensi setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan di Posyandu Puskesmas Pajang, Surakarta. 

c. Mengetahui tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang 

kualitas hidup pada kelompok kontrol di Posyandu Puskesmas 

Pajang, Surakarta. 

d. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan penderita hipertensi 

tentang kualitas hidup pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol di Posyandu Puskesmas Pajang, Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai bahan kajian 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan 

penderita hipertensi tentanng kualitas hidup 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

perawat untuk menjalankan fungsinya sebagai health educator dan 

helath conselor. 

b. Manfaat Bagi penderita hipertensi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi penderita hipertensi mengenai kualitas hidup. 

c. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi, bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian dan 

landasan berfikir dalam merumuskan hipotesis 

E. Keaslian Penelitian 

1. Zakiyatul Ulya, Asep Iskandar, Fajar Tri Asih (2017) meneliti tentang 

pengaruh pendidikan kesehatan dengan media poster terhadap 

pengetahuan manajemen hipertensi pada penderita hipertensi. 

Penelitian ini merupakan quasi experiment dengan desain pre-test and 
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post-test non equivalent control group. Pengambilan sampel 

menggunakan metode consecutive sampling. Sampel berjumlah 32 

orang dan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan 

kontrol. Analisis data menggunakan Paired t-test dan Independent t-

test. Sebagian besar responden berusia 45-60 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, berpendidikan Sekolah Dasar (SD), dan sebagian besar 

bekerja sebagai ibu rumah tangga. Hasil uji Paired t-test terdapat 

perbedaan peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok 

intervensi (p = 0,000) dibandingkan kelompok kontrol (p = 0,194). 

Hasil uji Independent t-test menunjukkan ada peningkatan pengetahuan 

antara kelompok intervensi dan kontrol (p = 0,016). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada desain penelitian, 

dimana desain dalam penelitian ini menggunakan desain pre-test and 

post-test non equivalent control group, sedangkan pada penelitian saya 

menggunakan desain one group pre and post test. 

2. Supratman, et al (2014) meneliti tentang aktivitas fisik dan kualitas 

hidup di kalangan orangtua yang tinggal di Indonesia: studi intervensi. 

Sebuah studi intervensi dari 282 orang tua (rata-rata usia 65,3 tahun; 

72% wanita). Menggunakan simple randomization, peserta dibagi 

menjadi kelompok yang dirawat atau kelompok kontrol. Peserta dalam 

kelompok yang diobati (n=132) berpartisipasi dalam program aktivitas 

fisik dua kali seminggu selama 20 minggu antara Oktober 2012 dan 

Maret 2013. Kelompok kontrol (n= 150) tidak melakukan aktivitas fisik 
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yang dilatih selama masa studi. Hasil dari penelitian ini, peningkatan 

yang signifikan terlihat pada domain kesehatan fisik (p= 0,001), 

kesehatan psikologis (p= 0,002), dan hubungan sosial (p= 0,001), serta 

total QOL (p= 0,001) pada kelompok yang diobati antara baseline dan 

pasca intervensi. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

domain QOL dalam kelompok kontrol antara baseline dan pasca 

intervensi. Selain itu, aktivitas fisik adalah prediator positif yang 

signifikan untuk kedua kesehatan fisik (p< 0,05) dan skor QOL total 

(p< 0,001). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak 

pada variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel dalam 

penelitian ini meneliti tentang aktivitas fisik dan kualitas hidup di 

kalangan orangtua yang tinggal di Indonesia: studi intervensi, 

sedangkan pada penelitian saya meneliti tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap tingkat pengetahuan penderita hipertensi dalam 

menjalani hidup yang berkualitas, dan teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini yaitu menggunakan simple randomization, sedangkan 

pada penelitian saya menggunakan accidental sampling. 

3. Souza, Ana Ce' lia Caetano de, et al (2016) meneliti tentang Efektivitas 

Teknologi Pendidikan dalam Mempromosikan Kualitas Hidup dan 

Pengobatan Kepatuhan pada orang hipertensi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji efektivitas intervensi pendidikan dengan 

penggunaan teknologi pendidikan (flipchart) untuk mempromosikan 

kualitas hidup (QOL) dan kepatuhan pengobatan pada penderita 
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hipertensi. Itu adalah studi intervensi sebelum dan setelah jenis yang 

dilakukan dengan 116 penderita hipertensi yang terdaftar di Unit 

Perawatan Kesehatan Primer. Intervensi pendidikan dilakukan dengan 

menggunakan teknologi pendidikan flipchart. Kualitas hidup dinilai 

melalui MINICHAL (skor terendah = baik kualitas hidup) dan QATSH 

(skor yang lebih tinggi = kepatuhan yang lebih baik) digunakan untuk 

menilai kepatuhan terhadap pengobatan hipertensi. Keduanya diukur 

sebelum dan setelah menerapkan intervensi. Dalam analisis, kami 

menggunakan t-test pelajar untuk data berpasangan. Intervensi 

pendidikan menggunakan flipchart meningkatkan total skor kualitas 

hidup dalam skor domain fisik dan mental, dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap pengobatan hipertensi pada orang dengan penyakit 

ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada 

media dalam pendidikan kesehatan, media yang digunakan pada 

penelitian ini adalah flipchart sedangkan pada penelitian saya 

menggunakan media powerpoint dan leaflet 


