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HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN KEPATUHAN PRAKTIK DIIT 

HIPERTENSI DI PUSKESMAS REMBANG 2 

Abstrak 

Pendahuluan: Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan jenis penyakit tidak 

menular yang bersifat kronis dan dapat menyebabkan komplikasi pada organ 

tubuh seperti jantung, ginjal, otak dan mata(Aprillia, 2020). Hipertensi dapat 

didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 

140 mmHg dan tekanan diastolistik di atas 90 mmHg(Mappagerang et al., 2018), 

yang mana juga dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer karena 

tidak memiliki gejala yang khas sehingga seseorang yang mengidap hipertensi 

selama bertahun-tahun tidak menyadari sampai terjadi kerusakan organ vital yang 

cukup berat yang bahkan dapat menyebabkan kematian(Arifin et al., 2016). 

Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara sikap diri terhadap kepatuhan praktik 

diit hipertensi pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskemas Rembang 2. 

Metode Penelitian: Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan model 

penelitian deskriptif korelasional. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik consecutive sampling,yang mana dengan teknik 

consecutive peneliti dapat menyeleksi anggota populasi yang datang ke 

puskesmas secara reguler (insidental, mingguan, dua mingguan atau bulanan. 

Jumlah sampel sebanyak 96 responden yang menderita hipertensi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Rembang 2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil: Karakteristik responden 

berdasarkan umur, mayoritas responden beumur 46-55 tahun, dengan distribusi 

responden sebesar 52 responden(54,2%), 77 responden(80,2%)menikah, 

pendidikan terakhir SMP dan latar belakang pekerjaan karyawan swasta. Sikap 2 

kurang baik 49 responden(51%), 53 responden (55,2%)tidak patuh. Kesimpulan: 

Ada hubungan antara signifikan sikap dengan kepatuhan praktik diit hipertensi Di 

Puskesmas Rembang 2 

Kata Kunci: Cross Sectional, Sikap, Praktek Diet Hipertensi, Indonesia 

Abstract 

Introduction: Hypertension or high blood pressure is a type of chronic non- 

communicable disease and can cause complications in body organs such as the 

heart, kidneys, brain and eyes (Aprillia, 2020). Hypertension can be defined as 

persistent blood pressure where the systolic pressure is above 140 mmHg and the 

diastolic pressure is above 90 mmHg (Mappagerang et al., 2018), which is also 

dubbed the silent killer because it does not have typical symptoms so that a person 

People who suffer from hypertension for years do not realize until there is severe 

enough damage to vital organs that can even cause death (Arifin et al., 2016). 

Objective: to determine the relationship between self-attitude towards adherence 

to the practice of hypertension diet in patients with hypertension in the working 

area of Puskesmas Rembang 2. Research Methods: This research is a quantitative 

study with a descriptive correlational research model. Sampling used a 

consecutive sampling technique, with a consecutive technique the researcher was 

able to select 
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members of the population who came to the puskesmas regularly (incidentally, 

weekly, biweekly or monthly. The number of samples was 96 respondents who 

suffered from hypertension in the Work Area of Puskesmas Rembang 2. This study 

used a questionnaire. which was used as a research instrument.Results: 

Characteristics of respondents based on age, the majority of respondents were aged 

46-55 years, with a distribution of 52 respondents (54.2%), 77 respondents (80.2%) 

married, last junior high school education and background private employee job 

Attitude 2 is not good 49 respondents (51%), 53 respondents (55.2%) do not 

comply.Conclusion: There is a significant relationship between attitude and 

adherence to hypertension diet practice at Puskesmas Rembang 2 

Keywords: Cross Sectional, Attitude, Practice on Dieting Hypertension, Indonesia 

1. PENDAHULUAN

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah utama 

di dunia. Hipertensi menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit 

kardiovaskular yang mana menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 

sekitar 1,13 Miliar orang yang ada di dunia menyandang penyakit hipertensi 

dan Jumlah penyandang hipertensi ini akan terus meningkat setiap tahunnya, 

diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena penyakit 

hipertensi/menderita hipertensi , dan diperkirakan juga setiap tahunnya 9,4 juta 

orang meninggal akibat menderita hipertensi dan komplikasi penyakit yang 

menyerang kesehatanya(P2PTM Kemenkes, 2020). Prevalensi hipertensi di 

indonesia terus meningkat hal ini dapat dilihat dari hasil Riskesdas pada tahun 

2013 kasus hipertensi terjadi sebanyak 25,8 %, sedangkan pada tahun 2018 

kasus hipertensi naik menjadi 34,11% yang mana dari tahun 2013 sampai 2018 

mengalami kenaikan angka sebesar 8,31 % (Infodatin, 2018). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan jenis penyakit tidak 

menular yang bersifat kronis dan dapat menyebabkan komplikasi pada organ 

tubuh seperti jantung, ginjal, otak dan mata(Aprillia, 2020). Hipertensi dapat 

didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya di 

atas 140 mmHg dan tekanan diastolistik di atas 90 mmHg(Mappagerang et al., 

2018), hipertensi juga dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer 

karena tidak memiliki gejala yang khas sehingga seseorang yang mengidap 

hipertensi selama bertahun-tahun tidak menyadari sampai terjadi kerusakan 

organ vital yang cukup berat yang bahkan dapat menyebabkan kematian(Arifin 
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et al., 2016). Salah satu faktor utama sebagai pemicu Penyakit Tidak Menular 

atau Non Communicable Disease seperti penyakit jantung stroke adalah 

penyakit hipertensi yang mana saat ini menjadi penyebab kematian nomor satu 

di dunia. Ada beberapa faktor risiko hipertensi diantaranya adalah faktor resiko 

yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko 

hipertensi yang tidak dapat diubah antara lain yaitu genetic/keturnan , 

bertambahnya usia, jenis kelamin, dan ras (Hanafi & Pujianto, 2016). 

Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yaitu berhubungan dengan faktor 

lingkungan berupa perilaku atau gaya hidup seseorang seperti obesitas, kurang 

aktivitas fisik, stres, latas belakang pekerjaan, pendidikan dan konsumsi 

makanan sehari-hari (Bustan, 2016) . 

Perubahan gaya hidup sangatlah berperan penting dalam proses penurunan 

tekanan darah tinggi dan juga bisa menjadi alternative lain untuk menghindari 

penyakit hipertensi. Penurunan berat badan juga termasuk kedalam perubahan 

gaya hidup, upaya yang digunakan dalam penurunan berat badan yaitu dengan 

melakukan adopsi Pendekatan Diet untuk Menghentikan konsumsi makanan 

yang menyebabkan Hipertensi ,meliputi : pembatasan natrium 

makanan,konsumsi alkohol melakukan aktivitas fisik aerobik teratur, berhenti 

merokok, dan pengurangan stress (Weber et al., 2014). Diet merupakan salah 

satu cara untuk menurunkan hipertensi. Faktor makanan (kepatuhan diet) 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada penderita hipertensi. 

Penderita hipertensi sebaiknya patuh menjalankan diet hipertensi agar dapat 

mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Penderita hipertensi harus 

tetap menjalankan diet hipertensi setiap hari dengan ada atau tidaknya sakit dan 

gejala yang timbul. Hal ini dimaksudkan agar keadaan tekanan darah penderita 

hipertensi tetap stabil sehingga dapat terhindar dari penyakit hipertensi dan 

komplikasinya(Mappagerang et al., 2018). 

Sikap dan kepatuhan merupakan faktor utama agar penyakit hipertensi 

tidak berkembang menjadi  masalah yang lebih serius. Kepatuhan terhadap diit 

yang meliputi diit rendah garam, rendah kolesterol dan rendah lemak sangat 

diperlukan. Kepatuhan berasal dari kata patuh yaitu suka menurut perintah, taat 

kepada perintah/aturan dan disiplin yaitu ketaatan melakukan sesuatu yang 
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dianjurkan atau yang ditetapkan, kepatuhan secara sederhana sebagai perluasan 

perilaku individu yang berhubungan dengan minum obat, mengikuti diet dan 

merubah gaya hidup yang sesuai dengan petunjuk medis.Seseorang yang paham 

tentang hipertensi dan berbagai penyebabnya maka akan melakukan tindakan 

sebaik mungkin agar penyakitnya tidak berlanjut Recky et al. (2016). 

Sikap menjadi faktor yang paling kuat, karena dengan sikap ingin sembuh 

dan keinginan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat akan berpengaruh 

terhadap penderita untuk mengontrol diri dalam berperilaku sehat Dwi 

Purnomo et al. (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dhewi et al. (2012), 

membuktikan bahwa faktor sikap sangat mempengaruhi terhadap patuh atau 

tidaknya seseorang. Semakin baik atau positif sikap yang dimiliki maka 

semakin patuh pula penderita dalam melaksanakan terapi yang dianjurkan. 

Riset Kesehatan Dasar (2018) menyatakan bahwa Jawa Tengah merupakan 

provinsi yang menempati urutan ke empat kejadian hipertensi dengan 

prevalensi sebesar 29,4%. Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus baru PTM, 

jumlah kasus baru PTM( penyakit tidak menular di Provinsi Jawa Tengah yang 

dilaporkan secara keseluruhan pada tahun 2018 yaitu terdapat 2.412.297 kasus 

yang mana penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh 

PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10% (Kementerian Kesehatan RI, 

2019). 

Penyakit Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM 

yang dilaporkan, yaitu sebesar 68,6 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak 

adalah Diabetes Mellitus sebesar 13,4 persen. Kota rembang termasuk kedalam 

daerah dengan angka kasus hipertensi yang cukup tinggi dengan presentase 

kasus hipertensi sebesar 39,2% (Dinas Kesehatan, 2018). Hal ini dapat 

disebabkan oleh gaya hidup penderita yang cenderung tidak sehat, seperti diit 

hipertensi yang tidak teratur atau bahkan tidak dilakukan oleh penderita 

hipertensi. Proporsi rerata nasional di Indonesia untuk pola konsumsi makanan 

berisiko adalah makanan asin (26,2%), konsumsi makanan berlemak (40,7%), 

makanan hewani berpengawet (4,3%), penyedap (77,3%), kopi (29,3%) dan 

untuk perilaku kurang  konsumsi buah  dan  sayur  adalah sebesar 93,5% 

(Riskesdas, 2013). 
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Berdasarkan hasil pengambilan data serta wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan pihak Dinas Kesehatan kabupaten Rembang pada tanggal 2 

febuari 2021 pengukuran tekanan darah penduduk ≥15 tahun menurut jenis 

kelamin ,kecamatan, dan puskesmas selama bulan januari-desember 2020 

jumlah kasus hipertensi sebanyak 61.486 orang , yang mana didalamnya 

terdapat 3 daerah(puskesmas) yang memiliki jumlah kasus hipertensi yang 

cukup tinggi diantaranya yaitu puskesmas rembang 2 , puskesmas sale, 

puskesmas kragan 2 dan diantara ketiga puskesmas tersebut puskesmas 

rembang 2 merupakan puskesmas yang memiliki jumlah kasus hipertensi 

tertinggi yaitu dengan jumlah 6.254 kasus. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Dwi Purnomo et al., 2017), di dapatkan 82 responden untuk mengetahui 

hubungan sikap dengan kepatuhan diit, dari 82 responden tersebut diperoleh 

hasil bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan diit pada penderita 

hipertensi di Puskesmas Siantan Hilir. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Ardiastama et al., 2014) dengan judul Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Diit Hipertensi Pada Lanjut Usia 

Penderita Hipertensi Di Desa Kartasura mendapatkan hasil bahwa bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan sikap dengan kepatuhan 

diit hipertensi pada lanjut usia penderita hipertensi Di Desa Kartasura. 

Studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti pada tanggal yang 

sama yaitu 2 febuari 2021 melalui wawancara dengan perawat yang menangani 

kasus PTM ( penyakit tidak menular ) mengatakan bahwa jumlah kasus 

hipertensi pada usia > 15 th yaitu sebanyak 5.982 kasus yang mana hal tersebut 

di sebabkan oleh sikap penderita yang masih acuh,mengesampingkan 

kesehatanya , bahkan cenderung tidak patuh/ tidak peduli akan penyakit yang 

sedang dialaminya. Ketidak patuhan tersebut meliputi gaya hidup yang tidak 

sehat seperti masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti( junk food, 

fast food yang mana mengandung banyak lemak,dan banyak kandungan 

garam/natrium) , malas melakukan olah raga/ aktivitas fisik, kurangnya 

kesadaran untuk melakukan kontrol kesehatan dan hal-hal lain yang menjadi 

faktor resiko peyakit hipertensi. Dengan adanya masalah tersebut peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada hubunganya antara sikap 

dengan kepatuhan praktik diet hipertensi dengan kejadian hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Rembang 2. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana data yang diukur 

berupa angka-angka numerik untuk mengambil simpulan atas fenomena atau 

hubungan antar fenomena yang diamati (Budiart0, 2015) Penelitian ini 

menggunakan metode korelasi, metode kolerasional adalah metode pertautan 

atau metode penelitian yang mana dalam proses penelitianya mencari hubungan 

antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk 

dan wujud baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Metode deskriptif 

korelasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan 

antara sikap dengan kepatuhan praktik diet hipertensi (sugiono, 2014). 

Penelitian Dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rembang 2, Kecamatan 

Rembang Kabupaten/Kota Rembang. Sementara untuk waktu penelitian 

dimulai pada bulan Febuari 2020 dengan pengambilan data primer pada akhir 

Bulan febuari sampai dengan juni 2020. Populasi yang diteliti adalah seluruh 

anggota masyarakat yang menderita penyakit hipertensi dan tentunya yang 

terdaftar dalam catatan medik puskesmas dengan rentang pengamatan antara 

bulan agustus sampai desember kemudian diperhitungkan jumlah rata-rata 

penderita penyakit hipertensi per bulan. Apabila dihitung dari bulan juli sampai 

bulan desember jumlah penderita hipertensi sebesar 2.975 orang. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono dan Puspandhani, 2017). Sampel itulah yang akan diteliti 

lebih lanjut untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya. Metode 

pengambilan sampel (sampling method) menggunakan teknik sampling yang 

digunakan untuk menyeleksi anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik sampel consecutive 

sampling. Dengan teknik consecutive peneliti dapat menyeleksi anggota 

populasi yang datang ke puskesmas secara reguler (insidental, mingguan, dua 
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mingguan atau bulanan) kemudian diseleksi sesuai kriteria inklusi yang 

ditetapkan sebelumnya oleh peneliti sampai diperoleh besar sampel yang 

dikehendaki (Sastroasmoro & Ismael, 2014., Sugiyono dan Puspandhani, 

2017). Sedangkan untuk menentukan besar sampel (sample size) dalam 

penelitian kesehatan ini, dengan perdugaan proporsi sampel menggunakan 

rumus dari Lemeshow yang dikutip dari Murti (2014)., Sastroasmoro & Ismael 

(2014). 

Strategi pengumpulan data yang dilakukan yaitu peneliti datang langsung 

ke wilayah kerja Puskesmas Rembang 2 Kecamatan Rembang setelah itu 

memberikan kuisioner kepada responden serta meminta responden untuk 

mengisi jawaban dari lembar pertanyaan yang ada. Peneliti memberikan 

penjelasan terlebih dahulu dan memberikan bimbingan kepada responden 

apabila responden mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner. Sedangkan 

alat pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 

kuesioner. Penggunaan kuesioner dipilih karena kuesioner sebagai salah satu 

alat pengumpul data yang baik pada penelitian kuantitatif (Sugiyono & 

Puspandhani, 2017). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil 

Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Sikap dan 

Kepatuhan Praktik Diet Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Rembang 

2 , yang mana Penelitian ini dilakukan terhadap 96 orang penderita 

hipertensi di Puskesmas tersebut. Selanjutnya hasil penelitian dan 

pembahasan adalah sebagai berikut. 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No Karakteristik Frekuensi Presentase 

(%) 

1. Umur

a. 35 - 45 Tahun

b. 46 - 55 Tahun

c. 56 - 65 Tahun

37 

45 

14 

38,5% 

46,9% 

14,6% 
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2. Jenis Kelamin

a. Laki-laki

b. Perempuan

44 

52 

45,8% 

54,2% 

3. Status Pernikahan

a. Cerai

b. Menikah

19 

77 

19,8% 

80,2% 

4. Pekerjaan

a. Tidak Bekerja

b. Buruh

c. Swasta

d. Wiraswasta

e. PNS/ASN

18 

9 
33 

26 

10 

18,85% 

9,4% 
34,4% 

27,1% 

10,4% 

5. Pendidikan Terakhir
a. Tidak Sekolah

b. SD

c. SMP

d. SMA

e. Perguruan

Tinggi

4 

6 

43 
33 

10 

4,2% 

6,3% 

44,8% 
34,4% 

10,4% 

 Dilihat dari karakteristik responden menurut umur menunjukkan 

distribusi yang paling tinggi adalah umur 46-55 tahun yaitu sebanyak 

45 responden(46,9%) dan yang paling rendah umur 56-65 tahun 

sebanyak14 responden (14,6%) . Karakteristik responden menurut 

jenis kelamin distribusi yang paling tinggi yaitu laki-laki sebanyak 

56 responden (58,3%) sedangkan untuk jenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 40 responden (41,7%) . Untuk karakteristik 

responden menurut status pernikahan didapatkan hasil bahwa 

menikah mendapatkan distribusi paling tinggi yaitu 77 responden ( 

80,2%) dan sisanya yaitu cerai dengan distribusi sebanyak 19 

responden (19,8%). Pekerjaan merupakan salah satu bagian dari 

karakteristik responden yang mana terbagi menjadi beberapa jenis 

sesuai dengan latar belakang pekerjaan responden, karyawan swasta 

memiliki distribusi yang paling besar pada karakteristik pekerjaan 

responden yaitu dengan distribusi 33 responden(34,4%) dan buruh 

mendapatkan distribusi paling kecil yaitu 9 responden(9,4%) . 

Sedangkan pada karakteristik responden menurut pendidikan terakhir 

, SMP merupakan distribusi tertinggi dengan jumlah responden 43 

responden(44,8%) dan untuk distribusi paling rendah yaitu 
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responden dengan pendidikan terakhir tidak sekolah dengan jumlah 

responden sebanyak 4 responden(4,2%). 

3.2 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan masing-masing 

variabel penelitian. 

3.2.1 Distribusi Frekuensi Sikap 

Pengumpulan data tentang sikap diperoleh dari 15 item 

pertanyaan pada kuisioner sikap, selanjutnya berdasarkan jawaban 

responden distribusi frekuensi sikap di dapatkan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sikap 

Variabel Sikap Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

Kurang Baik 49 51 

Baik 47 49 

Total 96 100 

Dari data distribusi frekuensi sikap di atas, dapat disimpulkan 

bahwa distribusi frekuensi tertinggi adalah sikap kurang baik yaitu 

dengan distribusi frekuensi 49 responden(51,0%). Sedangkan untuk 

sikap yang baik mendapatkan distribusi frekuensi lebih kecil yaitu 47 

responden(49,0%). 

3.2.2 Ditribusi Frekuensi Kepatuhan 

Pengumpulan data tentang kepatuhan diperoleh dari 15 item 

pertanyaan pada kuesioner kepatuhan, selanjutnya berdasarkan 

jawaban responden distribusi frekuensi kepatuhan di dapatkan hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kepatuhan 
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Variabel 

Kepatuhan 

Frekuensi (F) Persentase 

(%) 

Tidak Patuh 53 55,2 

Patuh 43 44,8 

Total 96 100 

Dari data distribusi frekuensi kepatuhan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa distribusi frekuensi kepatuhan tertinggi adalah tidak patuh yaitu 

dengan distribusi frekuensi sebanyak 53 responden (55,2%). 

Sedangkan sisanya yaitu patuh mendapatkan distribusi frekuensi 

sebanyak 43 responden(44,8%). 

3.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

sikap dengan kepatuhan praktik diit hipertensi di Puskesmas Rembang 2. 

Pengujian ini menggunakan uji Chi-Sqaure, adapun pengujiannya sebagai 

berikut. 

Tabel 4.Hubungan Antara Sikap Dengan Kepatuhan 

Kepatuhan P- 

value  Tidak Patuh Patuh Total 

Sikap Kurang 

Baik 

37 12 49 0,000 

Baik 16 31 47 

Total 53 43 96 

Tabulasi silang antara sikap dengan kepatuhan praktik diit hipertensi 

menunjukkan bahwa sikap yang kurang baik sebagian responden memiliki 

ketidak patuhan sebanyak 37 responden, selanjutnya untuk sikap yang 

kurang baik sisanya responden memiliki kepatuhan sebanyak 12 

responden. Pada responden dengan sikap baik tetapi tidak patuh memiliki 

distribusi sebanyak 16 responden, dan untuk responden dengansikap yang 

baik dan patuh mendapatkan distribusi sebanyak 31 responden. Pada 
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distribusi tabulasi silang kepatuhan ditinjau dari sikap, mendapatkan hasil 

bahwa semakin baik sikap maka semakin baik juga tingkat kepatuhanya. 

Selanjutnya untuk hasil uji Chi-Square diperoleh nilai ꭓ² hitung 

sebesar 16,682 dan signifikansi (p-value) 0,000. Nilai (p-value) lebih kecil 

dari 0,05 sehingga keputusan uji adalah H₀ ditolak yang berarti bahwa 

terdapat hubungan antara signifikan sikap dengan kepatuhan praktik diit 

hipertensi , yaitu semakin baik sikap maka semakin patuh/baik jua tingkat 

kepatuhanya. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Karakteristik Responden 

a. Menurut Umur

Karakteristik responden menurut umur menunjukkan bahwa 

distribusi tertinggi yaitu responden dengan umur 46-55 tahun. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Grey et al.pada 

tahun 2005, semakin tinggi umur seseorang maka akan semakin 

tinggi juga tekanan darahnya. Hal ini disebabkan karena elatisitas 

pembuluh darah yang semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya umur/usia. sebagian hipertensi terjadi pada orang 

dengan umur lebih dari 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

kejadian penyakit hipertensi pada usia yang lebih muda, disebabkan 

oleha danya faktor pola hidup masyarakat yang semakin tidak sehat 

sehingga pembuluh darah menjadi tidak elastis. 

b. Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan 

bahwa perempun memiliki distribusi lebih tinggi, dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas penderita hipertensi di 

Puskesmas Rembang 2 mayoritas berjenis kelamin Perempuan. Jenis 

kelamin perempuan memang lebih menonjol dari pada laki-laki, hal 

ini berkaitan dengan faktor hormonal, dimana pada perempuan usia 

di atas 40 tahun mulai memasuki masa menopause (Smeltzer & Bare, 

2010). Hormon estrogen memiliki sejumlah efek metabolik, salah 
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satunya yaitu pemeliharaan struktur normal pembuluh darah. 

Penurunan produksi estrogen pada usia menopause menyebabkan 

fungsi pemeliharaan struktur pembuluh darah akan menurun, 

sehingga wanita lebih rentan terhadap hipertensi dari pada laki-laki 

(Relawaati & Marettina, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Eksanoto, 2013) bahwa 

perempuan lebih cenderung menderita prnyakit hipertensi daripada 

laki-laki. Pada penelitian tersebut sebanyak 27,5% perempuan 

mengalami hipertensi, sedangkan untuk laki-laki hanya sebensar 

5,8%. Perempuan akan mengalami resiko peningkatan tekanan darah 

tinggi(hipertensi) setelah mengalami mana menopuse yaitu pada usia 

diatas 45 tahun. Perempuan yang belum mengalami menopouse 

dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan 

HDL(High Density Lipoprotein). 

Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Sarasaty, 2011) bahwa orang yang berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan laki-laki, 

terutama pada penderita hipertensi dewasa tua dan lansia. Perempuan 

mulai kehilangan hormon estrogen sedikit demi sedikit dan sampai 

masany hormo estrogen harus mengalami perubahan sesuai dengan 

perubahan umur perempuan, yaitu dimulai sekitar umur 45-55 tahun. 

Wanita yang belum mengalami masa menopouse akan dilindungi 

oleh hormon estrogen yang mana hormon tersebut akan berfusngsi 

untuk meningkatkan kadar HDL(High Density Lipoprotein). Kadar 

kolesterol yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah 

terjadinya proses arterosklerosis. arterosklerosis sendiri apabila di 

biarkan lama- lama akan menyebabkan aliran darah ke jantung 

terganggu, sehingga ventrikel harus memompa lebih kuat untuk 

menghasilkan cukup gaya untuk mendorong darah melewati sistem 

vaskuler aterosklerotik yang dapat mengakibatkan peningkatan 

tekanan darah sistolik dan diastolik. Efek perindungan hormon 

estrogen yang mana dimiliki oleh perempuan yang belum menopouse 

dianggap sebagai penjelasan imunitas pada usia pre-menopouse. 
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c. Menurut Status Pernikahan

Karakteristik responden menurut status pernikahan menunjukkan 

bahwa mayoritas penderita hipertensi menikah. Keluarga memiliki 

fungsi afektif untuk mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

untuk mempersiapkan anggota keluarga yang mana juga 

berhubungan dengan orang lain yaitu fungsi sosialisasi sebelum 

meninggalkan rumah serta fungsi pemeliharaan kesehatan yaitu 

fungsi mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar 

tetap memiliki produktivitas yang tinggi (Friedman, 2013). 

Salah satu fungsi keluarga adalah melaksanakan praktek asuhan 

keperawatan, yaitu untuk merawat anggota keluarga yang sedang 

sakit. Kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang 

sakit sangat mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesanggupan 

keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari 

tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat 

melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan 

masalah kesehatan (Friedman, 2013a). 

Menurut(Niven, 2012) faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan bagian 

yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan. Penderita hipertensi 

akan merasa senang dan tentram apabila mendapat perhatian dan 

dukungan penuh pada keluarganya, karena dengan dukungan tersebut 

akan menambah rasa keperca diri untuk menghadapi dan mengolah 

penyakit yang dideritanya dengan lebih baik. 

Dukungan keluarga merupakan segala bentuk perilaku dan sikap 

positif yang diberikan keluarga kepada salah satu anggota keluarga 

yang sakit / anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. 

Dengan informasional penggunaan sistem dukungan keluarga yang 

terdiri dari dukungan, penghargaan, instrumental dan emosional yang 

merupakan bagian integral dari keseluruhan dukungan yang berpusat 

pada suatu pendekatan keluarga dalam menangani memberikan 

dukungan pada pasien akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan (Setiadi, 2013). 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Taufandas & Hermawati, 2021) berdasarkan hasil penelitian dan 

uraian teori diatas pada dasarnya dukungan keluarga dapat menjadi 

faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan 

nilai kesehatan individu serta dapat juga menemukan tentang 

pengobatan yang dapat mereka terima. Dukungan keluarga sangat 

penting dalam menjalankan kepatuhan diet hipertensi karena akan 

memotivasi pasien dengan adanya perhatian yang diberikan oleh 

keluarga. 

d. Menurut Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan 

bahwa pekerjaan sebagai swasta mendapatkan distribusi paling 

banyak, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja 

sebagai karyawan swasta. Menurut (Sutanto, 2010), stres dianggap 

sebagai suatu yang buruk ketika seseorang tidak mampu 

menanggulangi stres dengan baik. Peningkatan darah akan lebih 

besar pada individu yang mempunyai kecenderungan stres emosional 

yang tinggi. Hasil yang sama dikemukakan oleh (Kalangi, 2015), 

dalam penelitiannya ditemukan hubungan antara stres kerja dengan 

kejadian hipertensi. Lingkungan yang tidak nyaman, tempat kerja 

yang tidak nyaman, beban kerja yang amat besar serta tuntutan 

ekonomi yang semakin banyak menjadikan pemicu terjadinya 

stres.dari stres tersebut akan mengingkatkan tekanan dalam darah 

sehingga dapat menyebabkan hipertensi (Kalangi, 2015). 

Responden dengan latar pekerjaan karyanan swasta mayoritas 

bekerja sebagai karwayan pabrik, yang mana memiliki jam kerja 7-

10 jam belum lagi jika ada kerjaan yang harus membutuhkan waktu 

dan tenaga ekstra ( lembur), hal ini di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan (Agwu dan Tiemo, 2012) mengidentifikasi bahwa 

penyebab stres kerja di pabrik yaitu tuntutan pekerjaan yang melibihi 

kemampuan karyawan, kondisi fisik yang menurun dapat memicu 

terjadinya stress kerja yang berkepanjangan. Dari stress kerja tersebut 
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akan berdampak pada kondisi  fisik serta kesehatan salah  satunya 

yaitu kenaikan tekanan darah. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Rusnoto & Hermawan, 2018), dengan judul 

Hubungan Stres Kerja Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pekerja 

Pabrik Di Wilayah Kerja Puskesmas Kliwungu, Menunjukkan bahwa 

pekerja dengan tingkat stress kerja  berat beresiko  mengalami  

hipertensi  dengan hasil uji statistic yaitu ρ value 0.001 < 0.005. yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakana antara stress kerja 

berat dengan hipertensi. 

e. Menurut Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

menjukkan bahwa distribusi pendidikan terakhir yang paling banyak 

yaitu SMP dengan jumlah 43 responden(44,8%), dan distribusi yang 

paling kecil adalah respondne yang mempunyai tingkat pendidikan 

terakhir SD dengan jumlah 4 responden(4,2%). Tingkat pendidikan 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menggambarkan status 

sosial seseorang. Dan dari status pendidikan tersebut dapat menjadi 

modal dasar untuk pengambilan keputusan pada saat bertindak. 

Semakin tinggi pendidikan semakin mudah seseorang menerima 

informasi serta lebih tanggap terhadap masalah yang dihadapi, sehingga 

dapat menentukan alternatif terbaik terhadap suatu 

hal(Kusumaningrum 2013). 

Menurut(Notoatmodjo Soekidjo 2012) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu 

yang terjadi. Menurut (Herlinah et al.) presentase penduduk dengan 

tingkan pendidikan SMA keatas memiliki status kesehatan baik dan 

yang paling banyak jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan di 

bawahnya yaitu SMP,SD, bahkan yang tidak lulus SD/tidak sekolah. 

Dapat dikatakab bahwa penduduk yang tingkat pendidikanya rendah 

berpeluang 1.7 kali berstatus kesehatan yang kurang baik dibandingkan 

dengan mereka yang berpendidikan tinggi, sedang dan rata-rata yang 

hanya berpeluang 1.2 kali memiliki tingkat kesehatan yang buruk dari 

pada penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi. Dapat disimpulkan 
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bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semkain baik 

tingkat/status kesehatanya. Sebaliknya semakin buruk rendah tingkat 

pendidikan, maka semakin endah juga tingkat/status kesehatanya. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan 

seseorang tentang hipertensi juga akan semakin tinggi . tetapi tingkat 

pendidikan saja tidak cukup untuk dapat melakukan pengendalian 

hipertensi sepenuhnya, tanpa adanya sikap dan kesadaran akan 

pentingnya pengendalian hipertensi serta pengimplentasian tindakan 

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari maka . karena apabila seorang 

individu hanya sekedar tahu saja tetapi tidak mempunyai keinginan 

untuk merubah pola kebiasaannya sehari-hari semuanya akan sia-sia 

dan tidak ada gunanya(Sutrisno, 2018). 

3.4.2 Sikap Terhadap Praktik Diit Hipertensi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden 

mempunyai sikap kurang baik sebanyak 49 responden(51%), sisanya 

mempunyai sikap baik hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden mempunyai sikap kurang baik terhadap praktik diit hipertensi 

. Menurut Newcomb, seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa 

sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dengan kata lain, fungsi sikap 

belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, tetapi 

merupakan predisposisi perilaku (reaksi tertutup) Kristiawati K (2017). 

Sikap menjadi faktor yang paling kuat, karena dengan sikap  ingin 

sembuh dan keinginan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat akan 

berpengaruh terhadap penderita untuk mengontrol diri dalam 

berperilaku sehat (Notoatmodjo,2012). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh(Tarigan, 2018) Dari hasil 

penelitian yang berjudul pengaruh sikap dengan pelaksanaan diet 

hipertensi hasil uji statistik Chi-square diperoleh p<0,05, hal ini 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara sikap dengan 

pelaksanaan diet hipertensi, artinya ketika seseorang memiliki semakin 

positif maka semakin baik pelaksanaan diet hipertensi. Hasil penelitian 
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pengaruh dukungan keluarga dengan pelaksanaan diet hipertensi hasil 

uji statistik Chi-square diperoleh p<0,05, hal ini menunjukkan  ada  

pengaruh yang signifikan antara dukungan keluarga dengan pelaksanaan 

diet hipertensi, artinya semakin baik dukungan keluarga maka semakin 

baik pelaksanaan diet hipertensi . apabila responden memiliki sikap 

yang positif terhadap diet hipertensi (pengaturan asupan makanan) dan 

pengaturan makanan diet hipertensi maka mempunyai peluang 10 kali 

pelaksanaan diet hipertensi dengan baik. 

3.4.3 Kepatuhan Terhadap Praktik Diit Hipertensi 

Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil 

distribusi frekuensi kepatuhan ,yaitu 53 responden(55,2%) mempunyai 

tingkat kepatuhan rendah. Sedangkan sisanya yaitu responden patuh 

mendapatkan distribusi frekuensi sebanyak 43 responden(44,8%). 

Ketidakpatuhan merupakan salah satu penyebab meningkatnya tekanan 

darah, kepatuhan diet hipertensi juga merupakan salah satu cara non 

farmakologi untuk menurunkan hipertensi yaitu dengan cara mengurangi 

makanan dengan tinggi garam, makanan yang berlemak, mengkonsumsi 

makanan yang tinggi serat dan melakukan aktivitas olahraga (Nurul Yazid, 

2015). 

Menurut (Hernawan and Arifah 2012) pada penelitianya 

mengatakan bahwa tingkat kepatuhan responden dalam penelitinya 

memperlihatkan bahwa 33 orang responden atau 72% dari seluruh 

responden penelitian masuk kategori baik, sementara responden 

mempunyai tingkat kepatuhan kategori cukup sebesar 13 orang responden 

atau 28% dari seluruh responden penelitian. Tingkat kepatuhan responden 

dilatar belakangi oleh perilaku responden sendiri. Kepatuhan sangat 

berperan dalam pengontrolan tekanan darah pada penderita hipertensi 

dimana diet hipertensi dapat menurunkan kerja jantung sehingga hasilnya 

lebih terkontrol. (Risca, Wahyuningsih,2019). Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Puspita, A (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara kepatuhan diet hipertensi dengan tekanan darah pada 
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penderita hipertensi, dengan kata lain semakin tinggi kepatuhan diet 

hipertensi akan semakin terkontrol tingkat tekanan darah. Pelaksanaan 

diet yang teratur dapat menormalkan hipertensi, yaitu dengan mengurangi 

makanan dengan tinggi garam, makanan yang berlemak, mengonsumsi 

makanan yang tinggi serat dan melakukan aktivitas olahraga (Beevers, 

2002). Dengan adanya kepatuhan diet maka dapat menyebabkan 

penurunan tekanan darah dan mempertahankannya menuju normal. 

3.4.4 Hubungan Antara Sikap Dengan Kepatuhan Praktik diit Hipertensi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Rembang 2. 

Pada hasil penelitian ini untuk hasil analisis uji Chi-Square 

penelitian ini ,diperoleh nilai ꭓ² hitung sebesar 16,682 dan signifikansi (p- 

value) 0,000. Nilai (p-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusan uji 

adalah H₀ ditolak yang berarti bahwa ada hubungan antara signifikan sikap 

dengan kepatuhan praktik diit hipertensi di wilayah kerja puskesmas 

rembang 2 yaitu semakin baik sikap maka semakin patuh/baik juga tingkat 

kepatuhanya, berlaku juga kebalikanya yang mana ketika sikap penderita 

hipertensi kurang baik/rendah maka tingkat kepatuhanya juga semakin 

rendah. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Abi 

Muchlisin  and  Kep  2017)  untuk  hasil  uji  Chi-Square  penelitian  

ini,diperoleh nilai ꭓ² hitung sebesar 8,449 dan signifikansi (p-value) 

0,015, sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

sikap tentang     pencegahan     kekambuhan     hipertensi     dengan  

kepatuhan menjalankan diit hipertensi yaitu semakin baik sikap maka 

kepatuhanya juga akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh 

isnanto(2011) tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan tingkat 

kepatuhan diit rendah garam pada penderita hipertensi juga mengatakan 

bahwa ada hubungan bermakna antara sikap dengan kepatuhan diit 

rendah garam pada penderita hipertensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh hasil uji statistik dengan 

menggunakan analisi Uji Chi-Square ꭓ² hitung sebesar 12,495 dengan 

nilai expected kurang dari 5% maka sebagai penggantinya harud diuji 

menggunakan uji fisher’s karena terdapat sel yang nilai expected kurang 
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dari lima (<20%) dari jumlah keseluruhan sel diperoleh nili p-value 

sebesar 0,001(p-value < 0,005), sehingga Ha diterima artimya bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara sikap dengan kepatuhan diit hipertensi 

pada lanjut usia penderita hipertensi di desa Kartasura. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Purnomo et al. 

2017) Berdasarkan uji statistik Chi-Square yang dilakukan dari hasil yang 

diperoleh dari 82 responden untuk mengetahui hubungan sikap dengan 

kepatuhan diit, diperoleh hasil p value 0,028 (p<0,015). Hal tersebut 

menunjukan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan diit 

pada penderita hipertensi di Puskesmas Siantan Hilir, sertaa menunjukan 

bahwa sikap positif akan cenderung mendorong responden menjadi lebih 

patuh ketimbang sikap negatif. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Karakteristik responden berdasarkan umur, mayoritas responden

beumur 46- 55 tahun, berjenis kelamin perempuan dengan distribusi

responden sebesar 52 responden(54,2%),status pernikahan mayoritas

responden menikah dengan jumlah distribusi sebesar 77 responden(80,2%),

pendidikan terakhir responden SMP dan latar belakang pekerjaan responden

paling tinggi bekerja sebagai Swasta.

b. Mayoritas sikap penderita hipertensi di Puskesmas Rembang 2 kurang

baik dengan distribusi frekuensi sebesar 49 responden(51%).

c. Kepatuhan terhadap Parktik hipertensi di Puskesmas Rembang 2

tergolong dalam kategori rendah/ tidak patuh dikarenakan jumlah

distribusi responden yang tidak patuh sebanyak 53 responden (55,2%).

d. Ada hubungan antara signifikan sikap dengan kepatuhan praktik diit

hipertensi Di Puskesmas Rembang 2, yaitu semakin baik sikap maka

semakin patuh/baik juga tingkat kepatuhanya. Sebaliknya apabila

sikap penderita hipertensi buruk/kurang baik maka tingkat
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kepatuhanya akan semakin rendah. 

4.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian,analisis dan pembahasan maka 

peneliti memberikan saran-saran terkait sikap dengan kepatuhan praktik 

diit hipertensi di Puskesmas Rembang 2 sebagai berikut. 

a. Bagi Responden

Responden/penderita hipertensi senantiasa meningkatkan 

pengetahuan dalam hal kesehatan khususnya hipertensi, bagai mana 

cara mencegah , mengobati dan meningkatkan derajat kesehatanya. 

Salah satunya dengan mengikuti program pemerintahan dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah di sediakan, seperti 

Puskesmas terdekat ataupun posbindu, danposyandu yang mana di 

adakan setiap satu bulan sekali di desa/tempat tinggal responden. 

b. Bagi Keluarga Responden

Keluarga hendaknya memberi perhatian yang cukup kepada 

salah satu anggota keluarga nya yang sakit/ menderita hipertensi 

dengan cara memperhatikan pola makanya, selalu terlibat dalam 

proses kesembuhan penderita hipertensi dan keluarga mampu 

membedakan pola makan serta diit yang harus di lakukan oleh 

keluarga yang sehat dengan angota keluarga yang sedang menderita 

hipertensi. 

c. Bagi Perawat/Petugas Kesehatan

Perawat sebagai pekerja kesehatan di masyarakat diharapkan 

memiliki kemampuan dalam pembinaan dam peeliharaan kesehatan 

masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan serta 

kepedulian tentang kesehatan terhadap masyarakat sekitar. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai informasi dasar dan data untuk penelitian 

selanjutnya serta dapat melakukan penelitian dengan tema yang 

berhubungan dengan diit hipertensi terlebih apabila peneliti 
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selanjutnya bisa untuk menambahkan faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan penelitian mengenai diit hipertensi. 
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