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GAMBARAN SPIRITUAL QUALITY PENDERITA HIPERTENSI 

DENGAN PENYAKIT PENYERTA DI PUSKESMAS BAKI SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi faktor utama penyebab 

kematian. Penyakit hipertensi ditandai dengan peningkatan tekanan dalam darah 

sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan dalam darah diastolik ≥ 90 mmHg. Penyakit 

hipertensi yang disertai dengan penyakit penyerta dikenal dengan istilah penyakit 

komorbiditas. Penyakit penyerta pada tekanan darah tinggi yaitu diabetes melitus, 

gastritis, asam urat, kolesterol, dislipidemia. Penyakit kronis dapat mempengaruhi 

hubungan diri kepada Tuhan terkait dengan tujuan hidup. Spiritual quality memiliki 

4 indikator yaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, 

hubungan dengan lingkungan alam, hubungan dengan Tuhan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran spiritual quality penderita hipertensi 

dengan penyakit penyerta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

deskriptif. Tempat penelitian dilaksanakan di Posbindu dan door to door diwilayah 

kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. Populasi penelitian adalah seluruh penderita 

hipertensi dengan penyakit penyerta di Puskesmas Baki Sukoharjo. Teknik sampel 

menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling 

dengan perolehan sampel 90 responden hipertensi dengan penyakit penyerta. 

Spiritual quality diukur dengan instrument spiritual quality yang dibuat sendiri oleh 

peneliti. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas berusia 56-60 

tahun, penderita berjenis kelamin perempuan, berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 

dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), responden menderita hipertensi 

selama 1-3 tahun, jenis penyakit penyerta yang paling banyak terjadi pada penderita 

penyakit hipertensi yaitu diabetes melitus, dan sebanyak 84 responden memiliki 

spiritual quality kategori cukup baik dengan persentase (93,4%). Penyakit 

hipertensi dengan penyakit penyerta dapat mempengaruhi hubungan diri kepada 

Tuhan terkait dengan kondisi kesehatan. Penelitian ini memberikan saran dan 

motivasi serta dukungan keluarga untuk meningkatkan spiritual quality penderita 

hipetensi dengan penyakit penyerta.  

 

Kata Kunci: Hipertensi, Penyakit Penyerta,  Spiritual Quality 

 

Abstract 

Hypertension is a non-communicable disease that is the main cause of death. 

Hypertension is characterized by an increase in systolic blood pressure 140 mmHg 

and diastolic blood pressure 90 mmHg. Hypertension accompanied by 

comorbidities is known as comorbid disease. Comorbidities in high blood pressure 

are diabetes mellitus, gastritis, gout, cholesterol, dyslipidemia. Chronic illness can 

affect one's relationship to God related to the purpose of life. Spiritual quality has 

4 indicators, namely relationships with oneself, relationships with others, 

relationships with the natural environment, and relationships with God. This study 

aims to identify the picture of the spiritual quality of hypertension sufferers with 

comorbidities. This research is a descriptive quantitative research. The place of 

research was carried out in Posbindu and door to door in the working area of Baki 
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Sukoharjo Health Center. The study population was all patients with hypertension 

with comorbidities at the Baki Sukoharjo Health Center. The sample technique used 

non-probability sampling method with purposive sampling technique with the 

acquisition of a sample of 90 respondents with hypertension with comorbidities. 

Spiritual quality is measured by a spiritual quality instrument made by the 

researcher himself. The conclusion of this study shows that the majority are 56-60 

years old, the sufferers are female, have elementary school education (SD), and 

work as housewives (IRT), respondents suffer from hypertension for 1-3 years, the 

type of comorbidities that occurs most often in patients with hypertension, namely 

diabetes mellitus, and as many as 84 respondents had a fairly good spiritual quality 

category with a percentage (93.4%). Hypertension with comorbidities can affect 

one's relationship to God related to health conditions. This study provides advice 

and motivation as well as family support to improve the spiritual quality of 

hypertensive patients with comorbidities. 

 

Keywords: hypertension, comorbidities, spiritual quality 

 

1. PENDAHULUAN 

 Pola hidup manusia saat ini banyak menimbulkan adanya perubahan tingkat 

struktur terbentuknya prevalensi penyakit tidak menular. Salah satu tantangan di 

seluruh dunia ialah penyakit hipertensi atau sering disebut dengan istilah silent 

killer (Kemenkes RI, 2018). Tekanan darah merupakan sistem peredaran darah 

yang berperan penting dalam tubuh manusia, dimana keadaan konsentrasi zat dalam 

tubuh dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan tekanan darah. Penyakit yang 

terjadi pada gangguan peredarah darah yaitu hipertensi (Maliya & Andria, 2018).  

Prevelensi hipertensi di Indonesia telah mencapai angka 34,1%, dari data 

kasus tersebut hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita dengan angka 36,9%. 

Penyakit hipertensi yang terjadi saat ini banyak disertai dengan penyakit penyerta. 

Penyakit penyerta pada tekanan darah tinggi yaitu diabetes melitus, obesitas. 

Komplikasi mungkin dapat terjadi yaitu korosi penyakit jantung, stroke, infark 

miokard, gagal jantung, penyakit ginjal kronis (Diaconu, 2016). Ardiansyah et al 

(2020), menyebutkan bahwa pasien yang menderita penyakit hipertensi memiliki 

masalah dalam spiritual. Penyakit hipertensi dianggap sejalan dengan permasalahan 

spiritual menyebabkan penderita khawatir terhadap penyakitnya. (Paula et al., 

2021). Berbagai jenis terapi farmakologi dan non farmakologi digunakan untuk 

mengendalikan hipertensi. Terapi non farmakologi yaitu terapi komplementer yang 
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dapat digunakan untuk mengurangi masalah ini yaitu dengan meningkatkan 

spiritual, individu yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan akan 

merasakan ketenangan, merasa nyaman secara batin (Kirnawati et al., 2021).  

Aktivitas spiritual dapat bermanfaat terhadap sistem neurofisiologis 

seseorang, seperti aktivitas berdzikir dapat memberikan ketentraman hati, 

membantu meningkatkan kesadaran, meningkatkan spiritual dan meningkatkan 

kesehatan (Faridah et al., 2020). Berdasarkan data hasil studi pendahuluan di 

Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo yang diperoleh pada bulan Januari-

September 2021, didapatkan pasien yang menderita hipertensi sebanyak 891 pasien, 

dimana penderita hipertensi tanpa penyakit penyerta berjumlah 209 pasien. 

Sedangkan pasien hipertensi dengan penyakit penyerta sebanyak 682 pasien. 

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 responden yang menderita hipertensi 

dengan penyakit penyerta didapatkan hasil bahwa pasien yang memiliki spiritual 

quality tidak baik sebanyak 4 pasien (40%) dan pasien yang memiliki spiritual 

quality cukup baik sebanyak 6 pasien (60%). 

 

2. METODE 

2.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif.  

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Posbindu dan door to door di wilayah kerja 

Puskesmas Baki Sukoharjo, dan waktu pengambilan data dilaksanakan  pada bulan 

Desember 2021-Februari 2022.  

2.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi penelitian adalah seluruh penderita hipertensi dengan penyakit penyerta di 

Puskesmas Baki Sukoharjo. Jumlah sampel penelitian adalah 90 responden 

hipertensi dengan penyakit penyerta. Teknik sampel menggunakan metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling.  

2.4 Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel tunggal Variabel 

penelitian ini adalah spiritual quality.  
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2.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner mengenai spiritual quality yang dibuat 

sendiri oleh peneliti yaitu kuesioner spiritual quality kepada pasien yang menderita 

penyakit hipertensi dengan penyakit penyerta. 

Tabel 1. Kisi-kisi Kuesioner Spiritual Quality 

Variabel                    Indikator Favourable   Unfavourable 

Spiritual 

Quality 

1. Hubungan dengan diri sendiri  

2. Hubungan dengan orang lain 

3. Hubungan dengan lingkungan 

alam 

4. Hubungan dengan Tuhan 

1,4,5 

7,9,11 

13,15,16 

 

17,19 

      2,3,6 

8,10,12 

14 

 

18, 20 

 

 

2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner spiritual quality ini dilakukan uji validitas agar memperoleh data 

distribusi hasil pengukuran yang valid. Maka uji validitas pada kuesioner ini telah 

dilakukan terhadap 20 responden pasien hipertensi dengan penyakit penyerta di 

Puskesmas Gatak Sukoharjo, pada bulan Desember 2021. Dari 24 item pertanyaan 

kuesioner spiritual quality yang telah dibuat oleh peneliti diperoleh hasil bahwa 

terdapat 4 pertanyaan dengan nilai korelasi ≤ 0,444 yaitu P14=-0,126 untuk P15= 

0,061 sedangkan P22= 0,401 dan P23= 0,110. Sedangkan 20 item pertanyaan 

lainnya memperoleh nilai korelasi ≥ 0,444. Maka dari itu, pertanyaan yang 

memiliki nilai korelasi dibawah ≤ 0,444 tersebut tidak digunakan karena dianggap 

tidak valid. Oleh karena itu jumlah butir pertanyaan yang valid dan dapat digunakan 

sebagai alat pengambilan data penelitian sebanyak 20 item pertanyaan. Kuesioner 

spiritual quality yang digunakan untuk penelitian telah diuji reliabilitas dan 

mendapatkan hasil nilai cronbach alpha 0,905 dan artinya lebih dari nilai minimum 

alpha sebesar 0,60 sehingga kuesioner spiritual quality ini dapat digunakan sebagai 

instrument penelitian.  

2.7 Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melaksanakan pengambilan dan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Peneliti mulai mengurus surat izin uji validitas reabilitas dan surat izin 

penelitian di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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kemudian ke Dinas Kesehatan Sukoharjo. Setelah mendapatkan surat 

persetujuan maka peneliti menyerahkan surat izin uji validitas ke Puskesmas 

Gatak Sukoharjo dan menyerahkan surat izin penelitian ke Puskesmas Baki 

Sukoharjo.  

b. Uji validitas reliabilitas dilakukan pada bulan Desember 2021 di Puskesmas 

Gatak Sukoharjo di poli umum dengan jumlah responden 20 sesuai kriteria yang 

sudah ditentukan. Peneliti mulai memperkenalkan diri serta menjelaskan 

maksud dan tujuan dari uji validitas yang dilaksanakan dan membagikan 

informed consent kepada pasien. Apabila pasien bersedia menjadi responden 

maka peneliti membagikan kuesioner. Pengisian kuesioner didampingi oleh 

peneliti serta membantu apabila responden tidak paham. 

c. Setelah selesai uji validitas reliabitias dari kuesioner dan hasilnya valid maka 

dilanjutkan untuk penelitian, yang dilaksanakan di program 7 Posbindu 

Puskesmas Baki Sukoharjo dan door to door di wilayah kerja Puskesmas Baki 

Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri dan dibantu oleh 

enumerator yaitu teman yang sudah disamakan persepsinya dengan peneliti 

untuk memberikan informasi dan prosedur pengisian kuesioner pada responden. 

Penelitian dilakukan di Posbindu dengan didampingi oleh pegawai Puskesmas, 

ketika melaksanakan penelitian, peneliti bertugas di meja pengkuran tekanan 

darah guna untuk mengetahui hasil tekanan darah pasien yang menderita 

hipertensi. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan hasilnya 

menunjukan hipertensi maka peneliti melakukan pengecekan data-data pasien 

dengan data rekam medis dari puskesmas. Setelah data sesuai dengan rekam 

medis dan pasien dinyatakan hipertensi dengan penyakit penyerta maka peneliti 

membagikan informed consent kepada pasien yang bersedia mengikuti 

penelitian dan dilanjut pembagian kuesioner, serta ikut mendampingi responden 

mengisi kuesioner. Kemudian data kuesioner dikumpulkan untuk 

meminimalisirkan kesalahan dalam pengisian.  

2.8 Ethical Crearance 

Penelitian ini telah mendapat pengesahan Ethical Clearance yang telah dikeluarkan 

oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta dengan nomor surat No. 3980/B.1/KEPK-

FKUMS/XI/2021 pada tanggal 21 Desember 2021.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, agama, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, lama menderita, jenis penyakit penyerta 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

kelamin, Agama, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Lama Menderita, Jenis 

Penyakit Penyerta (n=90) 

No Karaketistik Responden  Frekuensi Persentase (%)  

1.  Usia   

 36-40 7 7,7 

 41-44 4 4,4 

 45-48 8 8,8 

 49-52 18 20,0 

 53-56 17 18,8 

 56-60 36 40,0 

2.  Jenis Kelamin   

 Laki-laki 16 17,8 

 Perempuan 74 82,2 

3.  Agama   

 Islam 90 100,0 

4.  Pendidikan   

 Tidak Sekolah 12 13,3 

 SD 40 44,4 

 SMP  14 15,6 

 SMA 16 17,8 

 S1 8 8,9 

5.  Pekerjaan   

 Ibu Rumah Tangga 58 64,4 

 Petani 5 5,6 

 Pedagang 11 2,2 

 Pekerjaan    

 Swasta 16 7,8 

6.  Lama Menderita   

 1-3 tahun  55 61,1 

 4-6 tahun 34 37,7 

 7-9 tahun 0 0 

 10-12 tahun 1 1,1 

7.  Jenis Penyakit Penyerta   

 Diabetus Melitus 29 32,2 
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 Gastritis 25 27,8 

 Gout Arthritis 18 20,0 

 Dislipidemia 14 15,6 

 Rheumatoid Arthritis 4 4,4 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa analisis data deskriptive 

karakteristik responden yang berusia 36-60 tahun, dengan frekuensi usia paling 

banyak yaitu usia 56-60 tahun dengan jumlah 40 orang terdapat persentase (44,4 

%). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar yaitu perempuan sebanyak 74 orang 

dengan persentase (82,2%). Dalam penelitian ini semua responden beragama Islam 

yaitu dengan jumlah 90 orang dengan persentase (100%). Responden dalam 

penelitian berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak yaitu SD, dengan jumlah 

40 orang dengan persentase (44,4%), sedangkan pekerjaan responden paling 

banyak yaitu Ibu Rumah Tangga sebanyak 58 orang dengan hasil persentase 

(64,4%).  

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif responden yang lama menderita 

hipertensi paling banyak dalam waktu 1-3 tahun yaitu 55 orang dengan persentase 

(61,1%). Sebagian besar responden dalam penelitian di Puskesmas Baki Sukoharjo 

yang menderita penyakit penyerta yaitu Diabetus Melitus dengan jumlah 29 orang 

dan persentase sebanyak (32,2%). 

3.2 Analisis Univariat 

Anlisis univariat pada penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran 

spititual quality pasien hipertensi dengan penyakit penyerta di Puskesmas Baki 

Sukoharjo.  

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Spiritual Quality 

Spiritual Quality Frekuensi Persentase (%) 

Sangat tidak baik 0 0 

Tidak baik 2 2,2 

Cukup baik 84 93,4 

Baik 4 4,4 

Sangat baik 0 0 

Total 90 100% 

     

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebgaian besar responden memiliki 

spiritual quality cukup baik sebanyak 84 responden dengan persentase (93,4%), 
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responden yang memiliki spiritual quality baik yaitu 4 responden (4,4%), responden 

yang memiliki spiritual quality tidak baik sebanyak 2 responden (2,2%). Sedangkan 

spiritual quality dengan kategori sangat tidak baik dan sangat baik yaitu 0 

responden dengan persentase (0%).  

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Karakterteristik Responden 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 

sesuai dengan analisis data deskriptif yaitu 36-60 tahun, paling banyak responden 

yang menderita hipertensi yaitu pada usia 56-60 tahun berjumlah 36 dengan 

persentase (40,0%). Berdarsarkan penelitian sebelumnya menurut Ansar J, Dwinata 

I (2019), mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan 

bahwa terjadinya hipertensi paling banyak yaitu pada usia dewasa, terdapat pada 

kelompok usia responden yang terbanyak usia 51-60 tahun. Penelitian sejalan 

dengan hasil penelitian Suprayitno (2019), bahwa dilihat dari data distribusi  

menjelaskan bahwa usia responden paling banyak pada usia 56-60 tahun sejumlah 

(31,25%), dikarenakan seseorang yang berusia 56-60 tahun banyak yang menderita 

hipertensi disebabkan oleh perbandingan usia sesorang, dengan seiring 

bertambahnya usia maka terjadi perubahan bentuk pembuluh darah vaskuler yang 

awalnya besar menjadi kecil atau sempit dan dapat terjadi kekakuan hingga 

menyebabkan peningkatan tekanan darah sistol. 

Berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini didapatkan bahwa responden 

paling banyak yaitu perempuan dengan jumlah 74 responden dengan persentase 

(82,2 %). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suprayitno (2019), 

menyebutkan bahwa dari hasil data distribusi responden yang paling banyak yaitu 

berjenis kelamin perempuan menunjukkan angka (56,25%), karena seorang 

perempuan berusia diatas 45 tahun mulai menderita hipertensi. Perempuan yang 

belum menopause memiliki tingkat kadar hormon estrogen yang dapat menambah 

peningkatan kadar High Density Lipoprotein (HDL). Kadar kolestrol HDL rendah 

dan tinggi dapat berpengaruh terjadinya aterosklerosis pada pembuluh darah 

seseorang. Penelitian ini didukung oleh Azizah et al (2021), menyatkan bahwa 

seorang perempuan cenderung menderita hipertensi terjadi pada usia >45 tahun 
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setelah menopouse. Penyebab utama karena penurunan hormon estrogen saat 

menopouse. Menurut Kirnawati et al (2021) menjelaskan bahwa orang yang 

memiliki penyakit hipertensi paling banyak beragama islam. Namun, karena 

dengan banyak berdoa, rajin puasa akan mengurangi tingkat stress yang 

ditimbulkan dari penyakitnya. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penderita hipertensi di 

Puskemas Baki Sukoharjo keseluruhan beragama islam. Didukung dengan 

penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan data distribusi yang didapatkan bahwa 

penderita hipertensi di ruang poli jantung RSU dr. H. Koesnadi di Kabupaten 

Bondowoso keseluruhan beragama islam dengan persentase (100%), dari beberapa 

pendapat menyebutkan bahwa seseorang akan lebih tertarik pada spiritual 

keagamaan ketika mengalami masa sulit terutama ketika menderita penyakit kronis. 

Keyakinan dalam beragama dapat mengurangi terjadinya stress akibat penyakitnya 

(Adyatma et al., 2019). Menurut Kirnawati et al (2021) menjelaskan bahwa orang 

yang memiliki penyakit hipertensi paling banyak beragama islam, karena dengan 

banyak berdoa, puasa akan mengurangi tingkat stress yang ditimbulkan dari 

penyakitnya.  

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa seseorang yang menderita 

hipertensi dengan penyakit penyerta di Puskesmas Baki Sukoharjo paling banyak 

yaitu memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 40 dengan persentase 44,4%. 

Tingkat pendidikan dapat menunjukkan pengaruh pada pengetahuan responden 

penderita hipertensi. Menurut Adyatma et al (2019), data distribusi yang didapatkan 

bahwa penderita hipertensi sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah 

yaitu SD (28,6%). Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan pasien serta kondisi seseorang dalam menghadapi masalah yang 

diderita. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Kirnawati et al (2021), 

bahwa kejadian hipertensi yang terjadi pada seseorang 84,8% memiliki tingkat 

pendidikan SD yang memiliki resiko tingkat kognitif rendah, karena kurangnya 

pengetahuan beresiko mengalami hipertensi.  

Pada penelitian ini didapatkan bahwa responden paling banyak bekerja 

sebagai ibu rumah tangga. Sejalan dengan penelitian Suciana et al (2020), diketahui 
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data distribusi frekuensi pekerjaan responden pada penelitian ini yaitu Ibu Rumah 

Tangga (IRT) sebanyak (50,0%), karena kondisi responden yang sudah tua dan 

karena sakit. Menurut pendapat Azizah et al (2021), menyebutkan bahwa jenis 

pekerjaan dengan aktivitas fisik yang baik yaitu petani karena setiap harinya bekerja 

dengan energi maksimal, sehingga memiliki tingkat kejadian hipertensi yang lebih 

rendah.  

Berdasarkan analisis data deskriptif responden yang lama menderita 

hipertensi dengan penyakit paling banyak yaitu 1-3 tahun berjumlah 55 dengan 

persentase (61,6%), dan yang paling lama menderita hipertensi yaitu 10-12 tahun 

sebanyak 1 dengan persentase (1,1%). Hal ini sejalan dengan pendapat Listiana et 

al (2020), berdasarkan data distribusi hasil dari penelitian didapatkan bahwa pasien 

hipertensi yang menderita selama 1-3 tahun sebanyak (60,5%). Semakin lama 

pasien menderita hipertensi dan melakukan kepatuhan pengobatan yang teratur 

maka semakin meningkatkan ibadah dan mekanisme koping menjadi baik karena 

pasien sudah beradapatasi dengan penyakitnya. Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian responden dengan lama menderita hipertensi sebagian besar > 11 tahun 

sebanyak 24 orang (41,4%). Tekanan darah dapat terjadi peningkatan bertepatan 

dengan bertambahnya usia. Seseorang yang berusia 50-60 tahun, 50-60% memiliki 

tekanan darah lebih tinggi yaitu 140/90 mmHg (Suciana et al., 2020).   

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penderita hipertensi dengan 

penyakit penyerta di Puskesmas Baki Sukoharjo didapatkan paling banyak 

memiliki penyakit penyerta diabetus melitus sebanyak 32,2%. Penelitian ini 

didukung oleh Pratiwi et al (2020), menyebutkan bahwa penyakit penyerta yang 

terbanyak diderita oleh pasien hipertensi yaitu penyakit DM, dimana didapatkan 

dari data distribusi (80%) penderita hipertensi banyak menderita peningkatan kadar 

gula darah. Menurut penelitian Fradina & Nugroho (2020), menyebutkan bahwa 

ada hubungan penyakit hipertensi dengan penyakit diabetus melitus, sehingga 

seseorang yang menderita hipertensi beresiko 5x menderita diabetes melitus 

dibandingkan dengan seseorang yang tidak menderita hipertensi. Diabetes melitus 

memiliki hubungan dengan penyakit hipertensi yang dapat terjadinya hiperglikemia 

berat yang disebabkan dari produksi maupun pelepasan kerja insulin (Kaur & 
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Kochar, 2017).    

3.3.2 Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Baki Sukoharjo responden yang 

menderita hipertensi dengan penyakit penyerta memiliki spiritual quality mayoritas 

cukup baik dengan jumlah 84 orang (93,4%), spiritual quality baik yaitu 4 

responden (4,4%), spiritual quality tidak baik sebanyak 2 responden (2,2%). 

Berdasarkan kategori spiritual quality dari hasil penelitian menjelaskan bahwa 

semakin lama penderita hipertensi maka dapat beradaptasi dengan kondisi 

penyakitnya sehingga memiliki kategori spiritual quality baik. Sedangkan dalam 

kategori spiritual quality cukup baik maka penderita hipertensi masih belum 

mampu beradaptasi dengan penyakitnya dikarenakan masih tahap awal didiagnosis 

menderita hipertensi dengan penyakit penyerta. 

Penelitian ini didukung menurut Kirnawati et al (2021), menjelaskan bahwa 

peran spiritual sebagai presepsi terhadap suatu penyakit, di dalam penelitian 

disebutkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat spiritual sedang  yaitu 91,7 % 

dan spiritual tidak baik yaitu 28,6%,  semakin lama seseorang menderita penyakit 

hipertensi dengan penyakit penyerta akan mampu beradaptasi dengan perubahan 

fisik karena kerentanan dan permasalahan penyakit yang terjadi maka seseorang 

akan semakin meningkatkan spiritual quality atau kepercayaan agama yang 

dimiliki.  

Menurut penelitian Adyatma et al (2019), Seseorang yang memiliki 

spiritualitas yang baik yaitu berjumlah 96,4% sebagian besar memiliki hubungan 

yang erat dengan Tuhan dan agama terhadap pengobatan, serta dapat 

mengendalikan kondisinya dengan sabar, tenang dan dapat menentukan tujuan 

hidupnya. Berdasarkan penelitian Hardin, et al (2021), menjelaskan bahwa 

seseorang yang sudah memasuki usia 56 tahun atau usia 60 tahun akan cenderung 

lebih berfokus pada spiritualnya dalam menghadapi kondisi penyakit yang diderita. 

Seseorang yang lama menderita hipertensi sudah lebih dari 5 tahun memiliki 

spiritual yang cukup baik, terutama ibu rumah tangga yang sudah paham dalam 

menghadapi kondisi fisiknya, sehingga lebih memperbanyak melakukan aktivitas-

aktivitas bersifat keagamaan, berpartisipasi sosial dalam hal keagamaan dengan 
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harapan agar mendapat ketenangan dan kenyamanan terkait penyakitnya.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran spiritual quality penderita hipertensi 

dengan penyakit penyerta di Puskesmas Baki Sukoharjo disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan karakteristik responden yang diteliti berjumlah 90 responden, 

sebagian besar berusia 56-60 tahun, paling banyak penderita hipertensi 

berjenis kelamin perempuan, beragama islam serta memiliki tingkat 

pendidikan terakhir yaitu Sekolah Dasar (SD). Responden sebagian besar 

bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), serta paling banyak responden 

yang lama menderita hipertensi selama 1-3 tahun. 

b. Jenis penyakit penyerta yang paling banyak terjadi pada penderita penyakit 

hipertensi yaitu diabetus melitus sebanyak 29 responden dengan jumlah 

persentase (32,2%).  

c. Penderita hipertensi dengan penyakit penyerta di Puskesmas Baki 

Sukoharjo, mayoritas memiliki spiritual quality dengan kategori cukup baik 

sebanyak 84 responden dengan persentase (93,4%).  

4.2 Saran 

a. Sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan informasi mengenai 

kesehatan, terutama meningkatkan program pengobatan bagi penderita 

hipertensi dengan penyakit penyerta, sehingga pengetahuan pasien akan 

lebih meningkat dan tekanan darah dapat terkontrol dengan baik.  

b. Pihak institusi pendidikan dapat menjadikan sebagai sumber referensi 

untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit hipertensi dengan 

penyakit penyerta dan dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk 

melakukan pengontrol tekanan darah secara rutin.  

c. Penderita hipertensi dapat menjadikan sumber informasi mengenai 

penyakit hipertensi dengan penyakit penyerta, sehingga dapat menjalankan 

pengobatan yang rutin dan dapat mengontrol tekanan darah dengan baik. 
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d. Peneliti lain diharapkan dapat memberikan penyuluhan kesehatan bagi 

masyarakat terutama penyuluhan kesehatan mengenai penyakit hipertensi 

dengan penyakit penyerta dan dapat menambahkan sumber-sumber 

referense tahun terbaru. 
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