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DESKRIPSI TINGKAT ACTIVITY DAILY LIVING PENYANDANG 

HIPERTENSI YANG MENGALAMI KOMPLIKASI DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS JUWIRING KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 

 

Latar belakang hipertensi merupakan kejadian peningkatan tekanan darah yang 

tejadi pada pembuluh darah arteri. Hipertensi yang terjadi dan dibiarkan dalam 

kurun waktu yang lama akan mendapatkan penyakit peberat atau yang biasa 

disebut dengan komplikasi. Penderita hipertensi dengan komplikasi akan berdapak 

pada menurunya tingkat Activity Daily Living. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui deskripsi tingkat activity daily living penyandang hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seua pasien 

penyandang hipertensi yang mengalami komplikasi di Prolanis Wilayah Kerja 

Puskesas Juwiring Kabupaten Klaten dengan populasi sebanyak 37 responden dan 

dengan sampel sebanyak 37 responden yang di peroleh dengan teknik total 

sampling.  Alat ukur dengan kuesioner indeks barthel  dan analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian 

besar tingkat activity daily living pada penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten termasuk 

dalam kategori ketergantungan ringan (67,6%). 

 

Kata Kunci : activity daily living (ADL), hipertensi, komplikasi  

 

Abstract 

 

Hypertension background is the occurrence of increased blood pressure that 

occurs in arterial blood vessels. Hypertension that occurs and is left for a long 

time will get severe disease or what is commonly called a complication. 

Hypertension sufferers with complications will have decreased levels of Activity 

Daily Living. The purpose of this study was to determine a description of the level 

of daily living activity of people with hypertension who experience complications 

in the Juwiring Health Center, Klaten Regency. This type of research is a 

quantitative study using a descriptive design. The population in this study were all 

patients with hypertension who experienced complications in the working area of 

Puskesmas Juwiring, Klaten Regency, with a population of 37 respondents and a 

sample of 37 respondents who were obtained by total sampling technique. The 

measuring instrument was the Barthel's index questionnaire and the data analysis 

used descriptive analysis. The results of this study indicate that most of the level 

of daily living activity in people with hypertension who experience complications 

in the Juwiring Community Health Center, Klaten Regency, is included in the 

category of mild dependence (67.6%). 

 

Keywords: activity daily living (ADL), hypertension, complications 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini penyakit yang banyak di derita masyarakat ialah penyakit yang 

menyerang sistem sirkulasi. Penyakit yang menyerang sistem sirkulasi tersebut 

sering disebut dengan sebutan penyakit kardiovaskuler yang salah satunya adalah 

penyakit hipertensi. Hipertensi dapat ditemukan dari berbagai usia mulai dari 

remaja hingga lansia (Lackland & Weber, 2015). 

Data dari World Health Organization (WHO, 2015) menunjukan bahwa 

sekitar 1,13 miliar orang di dunia mengalami hipertensi yang artinya satu dari tiga 

orang di dunia adalah penyandang hipertensi. Tahun 2025 diperkirakan jumlah 

hipertensi akan terus meningkat hingga 1,5 miliar. Selain itu, jumlah kematian 

yang diakibatkan oleh penyakit kardiovaskuler sebesar 17,7 juta orang dan di 

prediksi tahun 2030 akan lebih meningkat menjadi 23,3 juta kematian tiap 

tahunnya. Dari data diatas kematian yang paling tinggi disebabkan oleh penyakit 

hipertensi yaitu sebesar 427.218 orang (KemenkesRI, 2019). Data survai indikator 

kesehatan Indonesia menunjukan bahwa prevalensi hipertensi pada penduduk 

dengan usia 18 tahun keatas ialah sekitar 31,7% dan terus meningkat hingga tahun 

2018 yaitu sekitar 34,1% (Riskesdas, 2018).  

Di Kabupaten Klaten terdapat kasus hipertensi dengan presentase 8,44% atau 

sebanyak 66.066 penduduk pada tahun 2018 dan lebih didominasi oleh pasien 

perempuan dengan presentase 8,53% atau sebanyak 41.944 penduduk dan pasien 

laki-laki dengan presentase 8,30% atau sebanyak 24.122 penduduk (Dinas 

Kesehatan, 2018). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit tidak menular 

(PTM). Hipertensi dapat di periksa dengan menggunakan alat yang disebut 

sphygmomanometer. Dari pemeriksaan tersebut terdapat kriteria dimana tekanan 

darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 

mmHg dan pengukuran di lakukan dua kali dengan selang waktu lima menit 

(Kasper et al., 2015). Hipertensi merupakan kondisi seumur hidup yang artinya 

apabila sudah mendapati atau terdiagnosis maka keadaan tersebut harus di pantau 

secara berkala. Jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama maka komplikasi 

akan terjadi. 
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Seseorang yang mengalami hipertensi dengan komplikasi lama kelamaan 

akan berdampak pada menurunnya tingkat Activity Daily Living (ADL). ADL 

merupakan kegiatan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari atau aktivitas pokok 

untuk perawatan diri. Aktivitas sehari-hari terdiri atas 10 macam kegiatan, yaitu 

mengendalikan rangsang BAB, mengendalikan rangsang BAK, mebersihkan diri, 

penggunaan WC, makan minum, bergerak dari kursi roda ke tempat tidur, berjalan 

di tempat yang rata, berpakaian, naik turun tangga, dan mandi. 

Hasil studi pendahuluaan yang di lakukan pada tanggal 03 November 2020 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten di dapatkan hasil bahwa 

kasus hipertensi pada bulan Juli 2019 - Juli 2020 sebanyak 613 orang penyandang 

hipertensi. Tiap tahunnya kasus hipertensi di Wilayah Puskesmas Juwiring 

mengalami peningkatan yaitu pada bulan Juli - Desember 2019 sebanyak 236 

kasus (22,18%) dan pada bulan Januari - Juli 2020 tercatat 477 kasus (77,79%). 

Didapatkan data dari prolanis terdapat 69 penderita hipertensi 37 diantaranya 

disertai dengan komplikasi. Peneliti melakukan wawancara pada pasien hipertensi 

sebanyak 10 responden. Dari 10 responden tersebut di temukan 8 responden 

penyandang hipertensi dengan komplikasi dan 2 responden penyandang hipertensi 

tanpa komplikasi. Dari 8 responden penyandang hipertensi dengan komplikasi 

diantaranya 3 responden dengan stroke ringan dan 5 responden dengan diabetes 

mellitus. Hasil wawancara dari 10 responden ditemukan 7 responden mengalami 

hambatan dalam pemenuhan aktivitas sehari-harinya dan dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari tergantung dengan orang lain seperti mengambil makanan, 

kegiatan di toilet dan jalan harus dipapah oleh keluarganya, 3 responden lainnya 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan mandiri tanpa 

bantuan orang lain. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian non eksperimental tanpa melakukan 

intervensi atau perlakuan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif yang menghasilakan suatu penemuan yang diperoleh dengan cara 

pengukuran. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif yang akan 
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mendiskripsikan tentang tingkat kemandirian penderita hipertensi yang 

mengalami komplikasi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan peristiwa-

peristiwa atau masalah sebagaimana adanya yang terjadi saat ini (Nursalam, 

2017). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien penyandang Hipertensi 

yang mengalami komplikasi di Prolanis Wilayah Puskesmas Juwiring Kabupaten 

Klaten dengan jumlah populasi sebanyak 37 responden. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu suatu teknik 

penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2018). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 37 responden 

penyandang hipertensi yang mengalai komplikasi. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah kuesioner Indeks Barthel (IB) yang terdiri dari 10 butir 

pertanyaan yang berkaitan dengan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden meliputi : jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan 

jenis komplikasi yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristiki responden penyandang hipertensi 

(n=37) 
 

Karakteristik Min Max Mean SD 

Kategori 

Ket 
Frekuensi 

(n=37) 

Persentase 

(%) 

Jenis 

Kelamin  

    Laki – Laki  16 43.2 

Perempuan  21 56.8 

Total  37 100.0 

umur   46 78 61,49 9,109 46-65 tahun 20 54.1 

>65 tahun 17 45.9 

total  37 100.0 

Tingkat 

Pendidikan 

    Tidak Tamat 

SD 

8 21.6 

SD 15 40.5 

SMP 9 24.3 

SMA 2 5.4 

Sarjana  3 8.1 
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Total  37 100.0 

Komplikasi      Diabetes 

Melitus 

19 51.4 

Stroke 7 18.9 

Penyakit 

Jantung 

Koroner 

6 16.2 

Retinopati 5 13.5 

Total  37 100.0 
 

Karakteristik responden sebagaiman ditampilkan pada tabel diatas  

menunjukan bahwa mayoritas responden penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 21 orang (56%) dan 

sisanya adalah laki-laki sebanyak 16 orang (43,2%). 

Karakteristik umur terendah adalah 46 tahun dan yang tertinggi ialah 78 

tahun, rata-rata 61,49 tahun dengan standar deviasi 9,109. Berdasarkan kategori 

umur menunjukan bahwa jumlah responden penyandang hipertensi yang 

mengalami komplikasi sebagian besar berumur 46 – 65 tahun sebanyak 20 orang 

(54,1%) dan >65 tahun sebanyak 17 orang (45,9%). 

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden penyandang 

hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring 

Kabuaten Klaten dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 15 

orang (40,5%), selanjutnya SMP sebanyak 9 orang (24,3%), tidak tamat SD 

sebanyak 8 orang (21,6%), SMA sebanyak 2 orang (5,4%) dan Sarjana sebanyak 3 

orang (8,1%). 

Berdasarkan jenis komplikasi sebagian besar disertai dengan komplikasi 

Diabetes Mellitus yaitu sebanyak 19 orang (51,4%). 
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Tabel 2. Tabulasi Silang Deskripsi Tingkat Activity Daily Living ditinjau 

dari Karakteristik Responden 

Karakter

istik 

Respond

en 

Tingkat Activity Daily Living   

Mandiri K.Ringan K.Sedang K.Berat K.Total Tot

al 
 

Fre

k  

% Fre

k 

% Fre

k 

% Fre

k 

% Fre

k 

% Fre

k 

% 

Jenis 

kelamin 

   

Laki-

Laki 

4 25.

0 

8 50.0 1 6.3 0 0.0 3 18.8 16 43.2 

Perempu

an  

2 9.5 17 81.0 1 4.8 1 4.8 0 0.0 21 56.8 

Total  6 16.

2 

25 67.6 2 5.4 1 2.7 3 8.1 37 100 

Umur     

46-65 

tahun 

4 20.

0 

14 70.0 1 5.0 0 0.0 1 5.0 20 54.1 

>65 

tahun 

2 11.

8 

11 64.7 1 5.9 1 5.9 2 11.8 17 45.9 

Total  6 16.

2 

25 67.6 2 5.4 1 2.7 3 8.1 37 100 

Tingkat 

pendidik

an 

   

Tidak 

tamat 

SD 

1 12.

5 

6 75.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 8 21.6 

SD 2 13.

3 

11 73.3 1 6.7 0 0.0 1 6.7 15 40.5 

SMP 1 11.

1 

6 66.7 1 11.1 0 0.0 1 11.1 9 24.3 

SMA 1 50.

0 

1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.4 

Sarjana  1 33.

3 

1 33.3 0 0.0 0 0.0 1 33.3 3 8.1 

Total  6 16.

2 

25 67.6 2 5.4 1 2.7 3 8.1 37 100 

Komplik

asi 

   

Diabetes 

Melitus 

4 21.

1 

14 73.7 1 5.3 0 0.0 0 0.0 19 51.4 

Stroke  0 0.0 2 28.6 1 14.3 1 14.3 3 42.9 7 18.9 

Penyakit 

Jantung 

Koroner  

2 33.

3 

4 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 16.2 

Retinopa

ti  

0 0.0 5 100.

0 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 13.5 

Total  6 16.

2 

25 67.6 2 5.4 1 2.7 3 8.1 37 100 
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Tabel 3. Analisis statistik deskritif dan distribusi frekuensi tingkat Activity 

Daily Living responden penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten 

Variabel Min Max Mean SD  

Ket 

Kategori 

Frek 

 

% 

Activity 

Daily 

Living 

4 20 15,78 4,773 Mandiri 6 16,2 

     Ketergantungan 

Ringan 

25 67,6 

     Ketergantungan 

Sedang 

2 5,4 

     Ketergantungan 

Berat 

1 2,7 

     Ketergantungan 

Total 

3 8,1 

 

Hasil peneltian ini menunjukan bahwa responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten sebagian besar tergolong ketergantungan 

ringan yaitu berjumlah 25 orang (67,6%), mandiri sebanyak 6 orang (16,2%), 

Ketergantungan sedang 2 orang (5,4%), Ketergantungan berat 1 orang (2,7%) dan 

ketergantungan total sebanyak 3 orang (8,1%). 

Berdasarkan tabel 3. didapatkan hasil tentang tingkat Activity Daily Living 

(ADL) pada penderita hipertensi yang mengalami komplikasi yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner indeks barthel, bahwa distribusi responden menurut 

tingkat kemampuan ADL menunjukan bahwa tingkat kemandirian terbesar adalah 

kategori ketergantungan ringan yaitu sebanyak 25 responden (67,6%). Sedangkan 

responden yang memiliki tingkat kemandirian paling kecil adalah kategori 

ketergantungan berat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Asri, 

2018) dimana kemandirian seseorang akan menurun ketika memasuki usia 50 

tahun dan akan mengalami penurunan sangat tajam ketika memasuki umur 60 
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tahun keatas yang mana penurunan kemandirian tersebut dapat menyebabkan 

lansia menjadi tergantung dengan orang lain.  

Menurut peneliti hasil dari penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten menunjukan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat kemandirian dengan kategori ketergantungan ringan 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu usia dan tingkat 

pendidikan. Distribusi responden menurut umur menunjukan bahwa sebagian 

besar responden berusia 46-65 tahun yang mana pada usia tersebut bukan lagi 

memasuki usia yang produktif sehingga dengan bertambahnya usia tersebut maka 

semakin menurunnya fungsi tubuh yang akan mengakibatkan berbagai kendala 

seperti menurunnya tingkat Activity Daily Living pada seseorang. Selain itu 

menurut peneliti tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat Activity 

Daily Living seseorang dimana semakin tinggi pendidikannya, seseorang akan 

mampu mempertahankan hidupnya lebih lama dan dapat mempertahankan 

kemampuan fungsional dan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-

harinya. Sejalan dengan penelitian (Safitri, 2017) yang menerangkan bahwa 

seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung melakukan 

pemeliharaan dan upaya-upaya pencegahan penyakit dan komplikasi pada dirinya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sebagian besar karakretistik responden di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring 

Kabupaten Klaten berusia 46-65 tahun, berjenis kelamin perempuan dengan 

tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan mayoritas disertai dengan komplikasi 

diabetes mellitus. 

Tingkat Activity Daily Living penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten sebagian 

besar adalah ketergantungan ringan 

4.2 Saran 

Diharapkan bagi responden yang menderita hipertensi dengan komplikasi untuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di prolanis atau pelayanan 
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kesehatan terdekat serta rutin untuk melakukan pemeriksaan tingkat Activity 

Daily Living secara terjadwal untuk mengetahui pemenuhan aktivitas 

sehari⁃harinya. 

Dengan pemaparan hasil penelitian ini, tenaga kesehatan diharapkan untuk 

memberikan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan tingkat 

kemandirian pada penderita hipertensi yang mengalami komplikasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya, diantaranya penelitian yang dapat dihubungkan 

dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat Activity Daily Living 

dengan sampel yang lebih besar, sehingga dapat diketahui faktor apakah yang 

paling dominan berhubungan dengan tingkat Activity Daily Living terutama pada 

penderita hipertensi dengan komplikasi. 
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