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HUBUNGAN SELF MANAGEMENT DENGAN STATUS TEKANAN 

DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI UPT PUSKESMAS PAJANG 

SURAKARTA 

Abstrak 
Rendahnya tingkat Self Management dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

penyakit penyerta, pekerjaan/pendapatan, waktu sejak didiagnosis dan lokasi residensi. Kondisi ini 

berakibat pada status tekanan darah yaitu terkontrol dan tidak terkontrol tekanan darah. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan Self Management dengan status tekanan darah pada 

pasien Hipertensi. Metode penelitian ini dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif korelasional 

dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 464 

penderita Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang pada bulan Mei sampai Desember 2021, jumlah 

sampel 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dengan Non-probability sampling jenis  

accidental sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner HSMBQ dan 

tensimeter aneroid. Dan analisa data yang digunakan dengan analisis univariate dan analisis 

bivariate dengan uji Chi Square dengan tingkat signifikansi α. = 0,05. Hasil penelitian menunjukan 

kategori Self Management paling banyak adalah responden dengan Self Management kurang 

sebanyak 51 orang (51%), responden dengan Self Management cukup sebanyak 39 responden (39%) 

dan Self Management baik sebanyak 19 responden (19%). Dan responden dengan status tekanan 

darah tidak terkontrol sebanyak 51 orang (51%) dan status tekanan darah terkontrol sebanyak 49 

responden (49%). Hasil uji Chi Square antara Self Management dengan status tekanan darah 

didapatkan p value = 0,001 (< α = 0,05). Kesimpulan penelitian ini yaitu ada hubungan antara Self 

Management dengan status tekanan darah pada pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang 

Surakarta. 

Kata kunci : Hipertensi, Self Management, Status Tekanan Darah 

Abstract  
The low level of Self Management is influenced by age, gender, education level, comorbidities, 

occupation/income, time since diagnosis and location of residency. This condition results in blood 

pressure status, namely controlled and uncontrolled blood pressure. The purpose of this study was 

to determine the relationship between self management and blood pressure status in hypertension 

patients. This research method is a descriptive correlational quantitative research method using a 

cross sectional approach. The population of this study was 464 patients with hypertension at UPT 

Puskesmas Pajang from May to December 2021, the number of samples was 100 respondents. The 

sampling technique used is non-probability sampling, the type of accidental sampling. The 

measuring instruments used in this study were the HSMBQ questionnaire and aneroid 

sphygmomanometer. And data analysis used univariate analysis and bivariate analysis with Chi 

Square test with a significance level of . = 0.05. The results showed that the most self-management 

categories were respondents with less self-management as many as 51 people (51%), respondents 

with sufficient self-management as many as 39 respondents (39%) and good self-management as 

many as 19 respondents (19%). And respondents with uncontrolled blood pressure status as many 

as 51 people (51%) and controlled blood pressure status as many as 49 respondents (49%). The 

results of the Chi Square test between Self Management and blood pressure status obtained p value 

= 0.001 (< = 0.05). The conclusion of this study is that there is a relationship between Self 

Management and blood pressure status in hypertension patients at UPT Puskesmas Pajang Surakarta. 

Keywords: Hypertension, Self Management, Blood Pressure Status 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah di dalam 

arteri diatas 140/90 mmHg pada orang dewasa dengan sedikitnya tiga kali 

pengukuran secara berurutan (Muhadi, 2016). Hipertensi tidak terkontrol 

didefinisikan sebagai keadaan tekanan darah >140/90 mmHg. Sementara itu, 
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Hipertensi terkontrol yaitu keadaan tekanan darah <139//89 mmHg (Olin & Pharm, 

2018). 

Hipertensi hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Jumlah 

penderita Hipertensi cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Gejala umum yang terjadi akibat dari tekanan darah tinggi adalah sakit kepala, 

nyeri, ketidaknyamanan pada tengkuk, sensasi berputar seperti ingin jatuh, detak 

jantung terasa kencang dan telinga berdenging. Menurut World Health 

Organization atau WHO (2019), memperkirakan prevalensi Hipertensi secara 

global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita Hipertensi, 

hanya seperlima yang melakukan upaya pengendalian terhadap tekanan darah yang 

dimiliki. Di Indonesia jumlah penderita Hipertensi berdasarkan hasil Riskesdas 

Nasional (2018),  bahwa dari tahun 2013 hingga 2018 prevalensi Hipertensi pada 

penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Dengan 

persentase tertinggi di Kalimantan Selatan dengan kejadian (44,1%), dan persentase 

terendah adalah Insiden di Provinsi Papua (22,2%) (Kemenkes RI, 2019).  

Data dari Kemenkes RI (2019), menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah 

menempati urutan ke-4 di Indonesia dengan persentase sebesar 37,57%. Sementara 

itu, jumlah kasus Hipertensi di kota Surakarta pada tahun 2017 tercatat 54.691 

kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 67.827 kasus dengan 

persentase 37,80%. Penemuan kasus Hipertensi tertinggi terdapat di Puskesmas 

Pajang yaitu sebanyak 4.147 jiwa (Dinkes Surakarta, 2019). 

Status tekanan darah pada penderita Hipertensi ditentukan oleh Self 

Management atau perawatan diri terhadap penyakit yang diderita, meliputi 

pengaturan pola makan rendah lemak dan rendah garam, perubahan gaya hidup 

seperti merokok atau minuman beralkohol, kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik, 

pemantauan diri dan kepatuhan terhadap anjuran yang direkomendasikan (Lestari, 

2018). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka panjang dan 

secara terus menerus akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan 

menyebabkan perubahan pada organ-organ tersebut. Komplikasi yang timbul 
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akibat tingginya tekanan darah seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan 

bahkan kebutaan (Kemenkes RI, 2019). 

Self Management yang rendah mengakibatkan peningkatan tekanan darah. 

Kurangnya Self Management sering kali dianggap sebagai suatu hal yang biasa oleh 

penderita padahal hal ini berpotensi terjadi keparahan karena gejala yang timbul 

tidak terdeteksi. Agastiya, Nurhesti & Manangkot (2020) menjelaskan bahwa Self 

Management memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan 

terhadap pengobatan, diit, aktivitas fisik, tidak merokok dan management berat 

badan sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap tekanan darah pasien 

hipertensi. Lee & Park (2017) juga menyatakan bahwa Self Management yang 

buruk memiliki resiko tekanan darah sistolik dan diastolik yang tinggi. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Agustus 

2021 di UPT Puskesmas Pajang Surakarta dengan jumlah responden 20 orang, 

terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 9 orang. Dari hasil studi pendahuluan 

tingkat Self Management baik 3 orang, cukup 10 orang dan kurang 7 orang serta 

status tekanan darah terkontrol yaitu 8 orang dan tidak terkontrol 12 orang. Dari 

uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi Self Management 

maka akan semakin rendah status tekanan darah pasien Hipertensi, sebaliknya 

semakin rendah Self Management maka akan semakin tinggi status tekanan darah 

pada pasien Hipertensi. 

Tingkat Self Management pada pasien Hipertensi dapat diketahui dengan 

menggunakan pengukuran kuesioner Hypertension Self Management Behavior 

Questionnaire (HSMBQ). Tenaga kesehatan lebih mudah untuk melakukan 

penanganan dan pencegahan. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji hal tersebut 

untuk mengetahui “Apakah Ada Hubungan Self Management Dengan Status 

Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT Pajang Surakarta”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif korelasional 

dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional. Penelitian ini 

direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2021. 
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Pengambilan data dilakukan pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 30 Oktober 

2021 di UPT Puskesmas Pajang Surakarta. Populasi dari penelitian adalah pasien 

penderita Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta sebanyak 464 penderita. 

Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil dari populasi 

dengan rumus Slovin. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Non-probability sampling jenis  accidental sampling dengan kriteria inklusi yaitu 

pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta, pasien Hipertensi dengan 

usia 20 sampai 65 tahun, pasien Hipertensi dengan rentang pendidikan SD sampai 

SMA dan pasien yang terdiagnosa Hipertensi lebih dari 3 bulan. Dan kriteria ekslusi 

: pasien Hipertensi dengan penyakit penyerta, pasien Hipertensi dengan tetapi 

perokok aktif dan pasien Hipertensi yang menolak untuk dijadikan kriteria sampel 

penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah Self Management (independent) dan 

status tekanan darah (dependent). Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuesioner Hypertension Self Management Behavior Questionnaire 

(HSMBQ) dengan jumlah 40 pertanyaan favorable. Dan penilaiannya 

menggunakan skala likert, untuk jawaban seperti tidak pernah 1, jarang 2, kadang-

kadang 3 dan selalu 4. Hasil uji validitas menunjukan setiap item pertanyaan 

memiliki nilai r hitung antara 0,375-0,781 dan reliabilitas kuesioner menggunakan 

Cronbach’s Alpha menunjukan semua pertanyaan valid dengan nilai reliabilitas 

yaitu 0,949.  

Penelitian ini menggunakan analisa data univariate yang menganalisis 

terhadap satu variabel, hasil dari analisis kemudian dikatagorikan sesuai dengan 

katagori Self Management apabila baik �̅� 121-160, cukup �̅� 81-120 dan kurang �̅� 

40-80. Kemudian katagori status tekanan darah apabila terkontrol <139/<89 mmHg 

dan tidak terkontrol >140/90 mmHg. Dan analisa data bivariate untuk menganalisis 

adanya hubungan antara Self Management dengan status tekanan darah. Jalannya 

penelitian menyiapkan informed consent, menyiapkan kuesioner HSMBQ, 

melakukan pengukuran tekanan darah dan memberikan kuesioner pada reponden 

yang sesuai dengan kriteria inklusi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

 

Tabel 1 Karakteristik Responden (N = 100) 

Karakteristik  Karakteristik Frekuensi Persentase 

(%) 

Mean ± SD 

Usia 40-45 8 8.0  

 46-50 17 17.0  

 51-55 12 12.0 3.58 ± 

1.281 

 56-60 35 35.0  

 61-65 28 28.0  

Jenis Kelamin Laki-Laki 34 34.0  

 Perempuan 66 66.0  

Penididikan SD 28 28.0  

 SMP 26 26.0  

 SMA 46 46.0  

Pekerjaan Tidak Bekerja 6 6.0  

 IRT 36 36.0  

 Wiraswaasta 58 58.0  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

yang diwawancarai berusia 40-65 tahun, dengan frekuensi usia 

terbanyak yaitu usia 56-60 tahun yaitu 35% dan frekuensi paling sedikit 

yaitu pada usia 40-45 tahun yaitu 8%. Berdasarkan jenis kelamin, 

sebagian besar responden adalah perempuan, sebanyak 66 responden 

(66%), dan sebanyak 34 responden (34%) laki-laki.. Dengan tingkat 

pendidikan responden sebagian besar adalah SMA 46 responden (46%), 

SD 28 responden (28%) dan SMP 26 responden (26%) dan mayoritas 

pekerjaan responden adalah wiraswasta sebanyak 58 responden (58%), 

sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 36 responden (36%) dan tidak 

bekerja 6 responden (6%). Responden berasal dari pasien di UPT 

Puskesmas Pajang Surakarta tahun 2021. 

 

3.2 Analisa Univariat 
 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Tingkat Self Management 

Tingkat Self Management Frekuensi Persentase (%) 
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Kurang 51 51.0 

Cukup  30 30.0 

Baik  19 19.0 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa tingkat Self Management pada 

responden Hipertensi dengan Self Management kurang sebanyak 51 

responden (51%), Self Management cukup 30 responden (30%) dan Self 

Management baik sebanyak 19 responden (19%).  

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Status Tekanan Darah 

Status Tekanan Darah Frekuensi Persentase (%) 

Terkontrol   49 49.0 

Tidak Terkontrol  51 51.0 

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa status tekanan darah 

responden yang mengalami tekanan darah terkontrol sebanyak 49 

responden (49%) dan tekanan darah tidak terkontrol sebanyak 51 

responden (51%). 

 

3.3 Analisa Bivariat 

 

Tabel 4 Hubungan Self Management dan status tekanan darah 

 

Self 

Management 

Status Tekanan darah  

p-

value 

 

r 
Terkontrol Tidak 

Terkontrol 

Total 

n  % n % n %  

0.001 

 

0,897 Kurang  0 0 51 51.0 51 51.0 

Cukup  30 30.0 0 0 30 30.0 

Baik  19 19.0 0 0 19 19.0 

Total 49 49.0 51 51.0 100 100.0 

*Uji Chi Square 

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa 51 responden dengan tingkat Self 

Management kurang. Dimana dari 51 responden status tekanan darah 

tidak terkontrol dengan baik. Responden dengan Self Management 

cukup sebanyak 30 responden dengan status tekanan darah terkontrol. 
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Self Management baik sebanyak 19 responden dengan status tekanan 

darah terkontrol. 

Berdasarkan hasil test chi-square diperoleh nilai p-value yaitu 

0.001 maka h₀ ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan  

antara Self Management dan status tekanan darah pada pasien 

Hipertensi. Keeratan hubungan antara Self Management dan status 

tekanan darah sebesar 0,897, hal ini menunjukan bahwa terdapat 

korelasi sangat kuat. 

 

3.4 Pembahasan  

3.4.1 Karakteristik Responden 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia sesuai batasan kriteria inklusi yaitu maksimal 65 

tahun, sebagian besar responden penderita Hipertensi terjadi pada usia 

56-60 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia terjadi perubahan-

perubahan pada elastisitas dinding aorta, katub jantung menebal dan 

kaku, kemampuan jantung yang menurun 1% setiap tahunnya setalah 

berusia 20 tahun sehingga mengakibatkan menurunya kontraksi dan 

volume (Nurarif & Kusuma, 2015). Pernyataan ini sesuai dengan 

penelitian Mandala et al (2020), bahwa pada orang dewasa paruh baya 

dan lanjut usia memang kelompok yang memiliki resiko Hipertensi 

paling tinggi. 

Berdasarkan jenis kelamin pada penelitian, mayoritas responden 

adalah perempuan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Miftahul 

(2019), bahwa wanita cendrung lebih tinggi terjadi Hipertensi 

dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang memasuki masa 

menopause dapat meningkatkan resiko Hipertensi. Dilansir dari 

American Collage Of Cardiology dimana masa menopause 

menyebabkan berkurangnya hormone estrogen yang berfungsi sebagai 

perlindungan vaskuler dan mampu meningkatkan produksi antioksidan 
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sehingga mampu mengurangi stress dan mencegah peradangan pada 

tubuh. Oleh karena itu, kadar estrogen yang lebih rendah setelah 

menopause dapat menurunkan fungsi. Sedangkan pada laki-laki 

seringkali disebabkan dari pengaruh gaya hidup atau masalah 

hormonal. Dimana menurut Ardiansyah (2012), wanita yang telah 

menopause beresiko tinggi mengalami penyakit Hipertensi.  

Pendidikan berpengaruh pada perilaku seseorang akan pola 

hidupnya. Seseorang yang memiliki pendidikan rendah maka akan 

mengalami hambatan dalam mengenal masalah kesehatan serta 

memahami panduan penanganan suatu penyakit bila dibandingkan 

dengan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Kemampuan 

seseorang yang baik akan meningkatkan pengenalan terhadap faktor 

yang mempengaruhi kesehatan dan keadaan jangka penjang dari 

kondisi sehat. Pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan 

seseorang terhadap manajemen pengobatan yang dijalani. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa sebagian besar dengan tingkat pendidikan 

SMA. Pendidikan menurut Notoadmodjo (2012) berpengaruh pada 

perilaku sehat yaitu perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau 

kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatannya. Perilaku sehat mencakup 3 aspek, yaitu pencegahan, 

peningkatan kesehatan, dan perilaku gizi.  

Anggara & Prayitno (2013) yang menyatakan bahwa pekerjaan 

berpengaruh pada aktivitas fisik seseorang. Selain itu, pekerjaan  

mempengaruhi penghasilan yang memiliki efek pada manajemen diri. 

Penghasilan rendah tidak mampu membeli makanan sehat dan obat 

secara teratur sehingga mereka tidak dapat melakukan manajemen diri 

Hipertensi dengan tepat (Lestari, 2017). 

 

3.4.2 Analisa Univariat 

Self Management 
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Berdasarkan hasil penelitian tentang Self Management pada pasien 

Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta menunjukan bahwa 

mayoritas responden dengan Self Management kurang. Self 

Management merupakan suatu strategi kognitif behavioural yang 

bertujuan untuk membantu pasien agar dapat mengubah perilaku 

negatifnya dan mengembangkan perilaku positifnya dengan jalan 

mengamati diri sendiri; mencatat perilaku-perilaku tertentu (pikiran, 

perasaan, dan tindakannya) (Lestari, 2018). 

Penelitian Lestari (2018) menjelaskan Self Management pasien 

Hipertensi dapat dilakukan dengan menerapkan 5 komponen yaitu 

Integrasi diri : mengacu pada kemampuan pasien untuk 

mengintegrasikan layanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari 

mereka melalui kegiatan seperti diet yang tepat, olahraga, dan kontrol 

berat badan. Regulasi diri : mencerminkan pasien regulasi diri dari 

perilaku mereka melalui memonitor diri tanda-tanda dan gejala tubuh. 

Interaksi dengan kesehatan dan lainnya : didasarkan pada konsep bahwa 

perawatan kesehatan yang baik melibatkan kolaborasi dengan penyedia 

layanan kesehatan dan lain-lain yang signifikan. Pemantauan diri 

berkaitan dengan monitoring tekanan darah untuk mendeteksi tingkat 

tekanan darah dalam rangka untuk menyesuaikan aktivitas perawatan 

diri. Kepatuhan terhadap anjuran direkomendasikan : mengacu pada 

kepatuhan terhadap ditentukan obat Hipertensi dan klinik kunjungan. 

Dalam penelitian ini Self Management kurang disebabkan karena 

beberapa aspek meliputi pengaturan diet yang kurang tepat, dimana 

responden tidak bisa menghindari kebiasaan mengkonsumsi makanan 

tinggi garam dan lemak jenuh. Dalam penelitian Anggara & Prayitno 

(2013), mengatakan konsumsi makanan tinggi garam dan lemak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tekanan 

darah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan adanya hubungan bermakna antara makanan tinggi garam 

dan lemak dengan peningkatan tekanan darah. Pada penelitian ini 
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pasien yang kurang dalam mengurangi makanan tinggi garam dan 

lemak menyebabkan tingginya tekanan darah. 

Olahraga yang kurang, kebiasaan olahraga dapat memberikan 

efek yang positif bagi penderita Hipertensi yaitu meningkatkan 

penggunaan glukosa dalam otot dan meningkatkan sensivitas insulin 

yang menyebabkan penurunan saraf simpatis sehingga menurunkan 

tekanan darah sistolik dan diastolik. Selain itu, aktivitas yang rutin 

dapat  mengurangi lemak jenuh, meningkatkan eliminasi sodium yang 

terjadi karena perubahan fungsi ginjal, mengurangi plasma renin dan 

aktivitas ketokolamin yang dapat mencegah peningkatan tekanan darah 

(Darussalam & Warseno, 2017). 

Tidak mengetahui/kurang mengetahui tanda dan gejala 

Hipertensi hal ini dikarenakan sebagian responden tidak terlalu 

menganggap bahwa mereka menderita penyakit Hipertensi. 

Pramestutie & Silviana (2016) mengatakan pengetahuan yang harus 

diketahui oleh pasien Hipertensi berupa arti dari penyakit Hipertensi, 

gejala Hipertensi, faktor risiko, gaya hidup dan pentingnya melakukan 

pengobatan secara teratur dan terus-menerus dalam waktu yang panjang 

serta mengetahui bahaya yang timbul. Semakin meningkatnya 

pengetahuan pasien tentang Hipertensi akan mendorong seseorang 

untuk berperilaku yang lebih baik dalam mengontrol Hipertensi dan 

mendiskusikan Hipertensi kepada dokter atau pun perawat. 

Kurangnya pemantauan tekanan darah sehingga tidak menyadari 

terjadi peningkatan tekanan darah, Rosajati et al., (2015) mengatakan 

bahwa Kepatuhan pengobatan Hipertensi bisa juga disebabkan karena 

faktor perbedaan pengetahuan tentang penyakit Hipertensi. Tidak 

semua penderita Hipertensi yang berpendidikan rendah memiliki 

tingkat pengetahuan tentang penyakit Hipertensi rendah dan tidak 

semua penderita Hipertensi yang berpendidikan tinggi juga memiliki 

pengetahuan tentang penyakit Hipertensi tinggi. Faktor informasi yang 
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diperoleh dari penyuluhan maupun media dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. 

Kepatuhan terhadap anjuran yang kurang misalnya anjuran 

minum obat. Kepatuhan dalam pengobatan Hipertensi merupakan hal 

yang penting dikarenakan Hipertensi merupakan penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan tetapi harus selalu dikontrol sehingga tidak terjadi 

komplikasi yang berujung pada kematian, dengan kepatuhan dapat 

menggambarkan bagaimana perilaku pasien dalam menjalankan aturan 

dalam pengobatan yang dijalani dan edukasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan (Aulia, 2018). Kepatuhan juga dapat digunakan sebagai 

parameter tingkat pengetahuan pasien melakukan instruksi dari tenaga 

medis yang berupa pengetahuan tentang resep, meminum obat secara 

teratur dan tepat serta merubah gaya hidup. Dengan pengetahuan yang 

dimiliki akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengobatan hipertensi. 

Status tekanan darah 

Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa status tekanan darah pada 

pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta sebagian besar 

tidak terkontrol.  

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem 

sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan 

mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh. Tekanan darah selalu 

diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam arteri, 

arteriola, kapiler dan sistem vena, sehingga terbentuklah suatu aliran 

darah yang menetap. Menurut Wirawan (2013) pada tahap awal, 

gangguan dari dinding pembuluh darah yang menyebabkan 

elastisitasnya bekurang akan memacu jantung bekerja lebih keras, 

karena terjadi Hipertensi. Selanjutnya, bila terjadi sumbatan maka 

jaringan akan dialiri zat asam oleh pembuluh darah ini akan rusak dan 

mati, hal inilah yang disebut infark. Bila terjadi dijantung, dapat saja 
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menyebabkan infark jantung, atau infark miokard, atau bila masih lebih 

ringan dapat tejadi angina pectoris dan gangguan koroner lainnya. 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, namun dapat dikontrol. terkontrolnya tekanan darah pada 

Hipertensi menjadi pencegahan progresifitas dan mencegah terjadinya 

komplikasi kardiovaskuler dan serebrovaskular (Sukarja & Noviyanti, 

2012). Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan 

pada berbagai organ. Kondisi tekanan darah tinggi yang terus-menerus 

akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras, sehingga kondisi ini 

akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, 

jantung, ginjal, otak, dan mata. Penderita Hipertensi dianjurkan untuk 

melakukan pengukuran tekanan darah kembali setelah 7-14 hari. Rata-

rata pengukuran tekanan darah pada pemeriksaan yang kedua 

digunakan sebagai kriteria untuk diagnosis dan control Hipertensi 

(Darussalam & Warseno, 2017). 

 

3.4.3 Hubungan Self Management Dengan Status Tekanan Darah Pada 

Pasien Hipertensi Di UPT Puskesmas Pajang Surakarta 

Hasil pengujian hipotesis mengunakan analisis bivariate menunjukan 

bahwa ada hubungan Self Management dengan nilai tekanan darah pada 

pasien Hipertensi.  

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penderita 

Hipertensi yang memiliki kesadaran akan Self Management dapat 

mengontrol status tekanan darah melalui pengaturan pola makan, 

latihan fisik olahraga, pengetahuan tentang penyakitnya, kemampuan 

mengintegrasikan layanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, 

pemantauan tekanan darah secara teratur dan konsumsi obat. Hal ini 

mendukung penelitian Hernawan & Rosyid (2017) yang menyatakan 

bahwa aktivitas fisik olahraga dapat menurunkan tekanan darah sebagai 

akibat dari meningkatnnya kebutuhan energy oleh sel jaringan dan 

organ tubuh. Hasil penelitian ini mengarah pada penelitian terdahulu 



 

13 

yang dilakukan oleh Lestari (2018) menyatakan bahwa  ada pengaruh 

positif yang sangat signifikan antara Self Management dengan tekanan 

darah. 

 

3.5 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti meliputi (1) Peneliti tidak bisa mengendalikan kebiasan dan 

faktor Self Management dari individu karena sifat keunikan yang 

dimiliki setiap individu. (2) Pengukuran status tekanan darah tidak bisa 

mengambarkan tekanan darah seseorang secara sebenarnya karena 

pengukuran hanya dilakukan satu kali saja. (3) Faktor yang 

mempengaruhi Self Management pada responden yaitu usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, penyakit penyerta, waktu sejak 

didiagnosis dan lokasi residens. Tetapi, faktor yang tidak diteliti pada 

penelitian ini yaitu penyakit penyerta, waktu sejak didiagnosis dan 

lokasi residensi. Sedangkan status tekanan darah responden 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penyakit 

penyerta, pola hidup responden seperti merokok, kebiasaan olahraga, 

kepatuhan minum obat dan control teknan darah, faktor yang tidak 

diteliti yaitu penyakit penyerta dan merokok. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Self 

Management pada pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang 

Surakarta sebagian besar menunjukan Self Management yang kurang, 

(2) status tekanan darah pada pasien Hipertensi di UPT Puskesmas 

Pajang Surakarta sebagian besar tidak terkontrol, (3) ada hubungan 

antara Self Management dengan status tekanan darah pada pasien 

Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta. 
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4.2 Saran  

(1) Upaya peningkatan Self Management pada pasien Hipertensi dapat 

dilakukan dengan mengaplikasikan pola diet sehat, aktifitas 

fisik/olahraga secara rutin, pemantauan tekanan darah secara rutin 

dan meningkatkan kepatuhan minum obat (2) Perlunya pengobatan 

secara kontinu dan teratur sehingga memberikan dampak baik 

terhadap tekanan darah pasien Hipertensi. Ketelatenan dan 

perhatian dari tenaga kesehatan pun sangat diperlukan oleh pasien 

Hipertensi untuk selalu mengingatkan pasien dalam melaksanakan 

pengontrolan tekanan darah dan pengobatan, (3) Pada penelitian ini 

hanya meneliti satu variabel saja, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapat meneliti lebih dari satu variabel terkait Self 

Management dan status tekanan darah. 
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