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ABSTRAK 

“TINGKAT PENGETAHUAN KLIEN HIPERTENSI TERHADAP 

PENCEGAHAN KOMPLIKASI DI PUSKESMAS SUKODONO” 

Khoirul Ummah 

Komplikasi adalah penyakit tambahan yang timbul setelah penyakit yang 

sudah ada. Komplikasi dari penyakit hipertensi antara lain adalah stroke, gagal 

jantung, gagal ginjal dan lai-lain. Tentu, tidak akan muncul komplikasi jika 

penyakit yang sudah ada, dalam hal ini adalah hipertensi yag terkendali dan 

terkontrol penyakitnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan klien hipertensi terhadap pencegahan komplikasi di 

Puskesmas Sukodono. Mengingat dalam 2 tahun terakhir terjadi kenaikan 

kejadian komplikasi akibat hipertensi yang tak terkendali. Penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa urgen 

yang terjadi pada masa kini. Populasi dari penelitian ini adalah 51 responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik secara aksidental dimana 

penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau 

tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Instrumen untuk 

pengambilan data dengan memberikan kuesioner kepada responden mengenai 

pengetahuan klien terhadap pencegahan komplikasinya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan klien hipertensi pada bulan April-Juli 

2018 di Puskesmas Sukodono adalah kategori Baik. Dikatakan baik apabila hasil 

75-100%, cukup 55-74%, da kurang ≤55%. Dari 4 kategori pencegahan 

komplikasi (kepatuhan diet, kerutinan olahraga, keteraturan obat, pengelolaan 

stres) yang paling rendah dipahami oleh responden adalah keteraturan obat. Maka 

dari itu, pelayanan yang sudah bagus untuk lebih ditingkatkan lagi dan diharapkan 

untuk lebih diperhatikan lagi mengenai upaya pencegahan komplikasi akibat 

hipertensi baik dari pihak perawat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

melayaninya. 
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ABSTRACT  

“KNOWLEDGE LEVEL THE KLIEN OF HYPERTENSION ABOUT 

PREVENTION THE COMPLICATION IN PUSKESMAS SUKODONO” 

 

Complication are diseases that arise due to the disease occured before. The 

complication of hypertesion disease is stroke, congestif heart failure, kidney 

failure and etc. Surely, there will no complication if hypertention can be 

controled. Many factors internal or eksternal can influence the knowledge level of 

someone to understand about the disease. The purpose of this study is to know 

how deep the knowledge level klien of hypertension in Puskesmas Sukodono 

which have some escalation in the complication of hypertention on two years 

lately. This study use descriptive design which to purpose for describe an urgent 

incidents which happen in this situation. The population is 51 respondent. Technic 

of the sample calculation use “accidental tehcnic”. The instrument data retrievel 

use the questionnaire, there is 20 questions about the prevention complication of 

hypertension. Result of this study showed that the knowledge level klien of 

hypertension on April-July 2018 in Puskesmas Sukodono is Good. Can say its 

Good if the result is 75-100%, elevated 55-74% and less <55%. From 4 categories 

about the prevention of hypertension, the most poor of the knowlegdge is about 

the regularity of medicine. The medical service is optimelize but it can more 

optimalie again and must have more attention about it and it can manimilize of the 

disease due complication of hypertension, can be for nurse and the place of health 

servis. 
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