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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa konsep yang mendasari penelitian ini 

antara lain : Konsep pengetahuan, konsep hipertensi, dan upaya pencegahan 

terhadap komplikasi Hipertensi. 

2.1  Konsep Pengetahuan 

2.1.1 Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan adalah pengenalan akan sesuatu, atau apa yang akan 

dipelajari. Ahli lain menyatakan pengetahuan adalah akumulasi pengalaman 

inderawi yang dicatat dalam otak masing-masing diberi nama setempat dan 

dikomunikasikan seperlunya secara abstrak tanpa menunjukkan benda yang 

bersangkutan secara fisik (Atmadilaga, 1993). Dasar-dasar pengetahuan 

mencakup 3 aspek, di antaranya: 

a.  Penalaran 

   Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik 

sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan (Suriasumantri, 1999). 

Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan 

kegiatan berpikir untuk menemukan pengetahuan yang benar. 

b. Logika 

   Logika adalah suatu teori mengenai syarat-syarat penalaran 

yang sah atau studi tentang aturan-aturan mengenai penalaran yang 

tepat dengan bentuk dan pola pikiran yang masuk akal dan syah. 
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Secara luas logika sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. 

Logika diperlukan untuk menemukan pengetahuan yang diperoleh 

melalui penalaran.  

c. Sumber Pengetahuan 

1. Sumber pengetahuan melalui penalaran 

2. Sumber pengetahuan bukan melalui penalaran 

2.1.2  Cara Memperoleh Pengetahuan (Notoatmodjo, 2010 P.10-18) 

Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Cara Memperoleh Kebenaran Nonilmiah 

1. Cara Coba Salah (Trial and Error) 

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan oleh 

manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara coba coba 

atau dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. Metode ini telah 

digunakan oleh orang dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan 

berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering 

digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu 

cara tertentu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. 

2. Secara Kebetulan 

   Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja 

oleh orang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim 

urease oleh Summers pada tahun 1926. 
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3. Cara Kekuasaan atau Otoritas 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan-

kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang,tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak kebiasaan seperti ini tidak 

hanya terjadi pada masyarakat tradisional saja, melainkan juga terjadi pada 

masyarakat modern. Para pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintah, 

tokoh agama, maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyai 

mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. 

4. Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah 

ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber 

pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu pengalaman pribadi pun dapat 

digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. 

5. Cara Akal Sehat 

Akal sehat atau  common sense kadang-kadang dapat menemukan 

teori atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan ini berkembang, para orang 

tua zaman dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang tuanya,atau 

agar anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya berbuat 

salah, misalnya dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara menghukum 

anak ini sampai sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa 
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hukumanadalah merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi 

pendidikan anak. Pemberian hadiah dan hukuman (reward and punishment) 

merupakan cara yang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan 

anak dalam konteks pendidikan. 

6. Kebenaran Melalui Wahyu 

Ajaran dan dogma agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan 

dari Tuhan melalui para Nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini 

oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah 

kebenaran tersebut rasional atau tidak. 

7. Kebenaran secara Intuitif 

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia cepat sekali melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

Kebenaran yang diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran 

ini tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan yang sisitematis. 

Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati 

atau bisikan hati saja. 

8. Melalui Jalan Pikiran 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara 

berfikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu 

menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan 

kata lain, dalam memperoleh kebenaranpengetahuan manusia telah 

menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. 
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9. Induksi 

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan-pernyataan khusus ke pertanyaan yang bersifat umum. Proses 

berpikir induksi berasal dari hasil pengamatan indra atau hal-hal yang nyata, 

maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang konkret 

kepada hal-hal yang abstrak. 

10. Deduksi 

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

umum yang ke khusus. Aristoteles (384-322SM) mengembangkan cara 

berpikir deduksi ini ke dalam suatu cara yang disebut “silogisme”. 

Silogisme merupakan suatu bentuk deduksi berlaku bahwa sesuatu yang 

dianggap benar secara umumpada kelas tertentu, berlaku juga kebenarannya 

pada semua peristiwa yang terjadi pada setiap yang termasuk dalam kelas 

itu.  

a. Cara Ilmiah dalam Memperoleh Pengetahuan 

 Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada 

dewasa ini lebih sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut “metode 

penelitian ilmiah‟, atau lebih popular disebut metodologi penelitian 

(research methodology). Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Francis 

Bacon (1561-1626). Ia mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan 

dilakukan dengan mengadakan observasi langsung, danmembuat 

pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang 

diamati. 
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 Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok yakni: 

1. Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul pada saat 

dilakukan pengamatan. 

2. Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul 

pada saat dilakukan pengamatan. 

3. Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala yang 

berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu. 

2.1.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan (Dewi & Wawan, 

2010 P.11) 

 Terdapat 2 hal faktor yang mempengaruhi pengetahuan, antara lain: 

a. Faktor Internal: 

1. Usia 

Salah satu upaya untuk menjelaskan persoalan-persoalan kesehatan 

manusia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan siklus hidup. 

Dari siklus hidup ini, dapat dirinci perkembangan psikologis dan sosiologis 

serta kebutuhan kesehatan individu tersebut. Berdasarkan temuan saat ini, 

ternyata dalam setiap tahap perkembangan tersebut, memiliki risiko 

kesehatan yang khusus dan peran sosial yang berbeda antara tahap satu 

dengan tahap lainnya. (Momon Sudarma, 2008) 
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Insiden hipertesi makin meningkat dengan bertambahnya usia. Ini 

sering disebabkan oleh perubahan alamiah didalam tubuh yang mempegaruhi 

jantung, pembuluh darah dan hormone. Hipertensi pada yang berusia 35 tahun 

akan menaikkan inside penyakit arteri coroner dan kematian premature 

(Tambayong, 2000 dikutip dari Buku Paduan Harvard Medical School: 

Menurunkan Tekanan Darah, 2006) 

Menurut Oktavianis (2014), walaupun penuaan tidak selalu memicu 

hipertesi, tekanan darah biasanya terjadi pada usia lebih tua. Pada usia atara 30-

65 tahun, tekanan sistolik meningkat rata-rata sebanyak 20mm/Hg dan  terus 

meningkat setelah usia 70 tahun. Peningkata risiko yang berkaitan dengan 

faktor usia ini sebagian besar menjelaskan tentang hipertensi sistolik terisolasi 

da dihubungkan dengan peningkata hambatan aliran darah dalam pembuluh 

darah perifer-red) dalam arteri.  

Masa Balita 

Dalam masa pertumbuhan, proses tumbuh kembang anak balita (1-4 

tahun) dipengaruhi oleh proses pertumbuhan semasa bayi, dan selanjutnya 

akan memengaruhi proses tumbuh kembang pada usia sekolah dasar. Peran 

bayi adalah belajar mengenai bahasa tubuh dan isyarat dari luar dirinya. 

Dalam tahap ini pula, seorang bayi belajar mengenai peran ibu yang baik 

atau buruk melalui komunikasi fisiknya dalam memberikan kepuasan atau 

kebutuhan dirinya.  Orang tuanya memiliki kewajiban untuk memberikan 
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pendidikan pembedaan mengenai identitas dan peran orang per orang yang 

ada disekitarnya. 

 Masa anak-anak 

 Pada masa ini, pendidikan sosial yang terjadi pada masa balita, 

memiliki peran nyata dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. 

Timbulnya persepsi tentang jenis kelamin, yaitu mengidentisikasi diri 

sessuai dengan jenis kelamin dan peranannya yang telah ditentukan 

masyarakat serta munculnya tugas perkembangan  yang utama yaitu belajar 

berkomunikasi. (Momon Sudarma, 2008) 

 Masa Remaja 

Pada masa remaja, penampilan orang muda mengalami perubahan 

sebagai hasil perubahan hormon pubertas, yang menjadikan bentuk tubuh 

mereka seperti layaknya orang dewasa. Pola pikir mereka juga berubah, 

mereka dapat berpikir secara abstrak dan menggunakan hipotesis secara 

lebih baik. Pada suatu masa, para peneliti perkembangan menganggap 

bahwa masa-masa akhir remaja hingga permulaan masa tua merupakan 

masa yang relatif stabil, tetapi penelitian membuktikan bahwal hal ini 

tidaklah demikian pertumbuhan dan penurunan terus terjadi di sepanjang 

kehidupan, dengan tingkat keseimbangan yang berbeda untuk setiap 

individu. (Papalia, 2009). 

 



14 
 

 
 

Masa Dewasa 

Orang dewasa sudah memiliki tugas dan kewajiban diri dalam 

membangun komunitas, baik dalam skala kecil, pertemanan, maupun dalam 

konteks kemasyarakatan. Dengan tugas seperti ini, baik seorang perempuan 

maupun laki-laki, tampil percaya diri dalam mengembangkan komunikasi 

sosial.  

Masa Usia Lanjut 

Menurut teori Penarikan Diri (Disengagement Theory, usia lanjut 

merupakan proses yang bergetak secara perlahan dari individu untuk 

menarik diri dari peran sosial atau dari konteks sosial. Keadaan ini 

menyebabkan interaksi individu yang lanjut usia mulai menurun, baik dari 

sisi kualitas maupun kuantitas. Pada usia lanjut sekaligus terjadi triple los, 

yairu (a) kehilangan peran (loss of role), (b) hambatan kontak sosial 

(restriction of contacts and relationships,  dan (c) berkurangnya komitmen 

(reduced commitment to social mores and values). (Momon Sudarma, 2008) 

2. Pendidikan 

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal 

yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Menurut YB Mantra yan dikutip Notoatmodjo (2003), pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seorang akan pola hiduo 

terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan 
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(Nursalam, 2003) pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah menerima informasi. 

3. Pekerjaan 

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursaalam (2003), pekerjaan 

adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan berkeluarga.  

4. Jenis kelamin 

Menurut Tambayong (2000) dikutip dari Buku Paduan Harvard 

Medical School: Menurunkan Tekanan Darah (2006), pada umumnya insiden 

pada pria lebih tinggi daripada wanita, namun pada usia pertengahan dan 

lebih tua. Insiden pada wanita akan meningkat sehingga pada usia diatas 65 

tahun insiden pada wanita lebih tinggi.  

Menurut Oktavianis (2014), pria serig mengalami tanda-tanda 

hipertensi pada usia akhir tiga puluhan, sedangkan wanita sering mengalami 

hipertensi setelah meopause.  

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor Lingkungan 

Menurut Ann.Mariner yang dikutip dari Nursalam (2003) 

lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

orang atau kelompok 

2. Sosial Budaya 
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Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

2.1.4 Tingkat Pengetahuan (Notoatmodjo, 2010) 

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan 

sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga) dan 

indra penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek 

mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda0beda. Secara garis 

besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang 

telah ada sebelumnya setelah mengetahui sesuatu. Misalnya: tahu bahwa 

buah tomat banyak mengandung vitamin C, jamban adalah tempat 

membuang air besar, penyakit deman berdarah bisa ditularkan oleh 

gigitan nyamuk Aedes Agepti, dan sebagainya. Untuk mengetahui atau 

mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-

pertanyaan misalnya: apa tanda-tanda anak kurang gizi, apa penyebab 

penyakit TBC, bagaimana cara melalukan PSN (Pemberantasan Sarang 

Nyamuk), dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension): 
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Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap objek 

tersebut, tidak sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus 

dapat mengintrepretasikan secara benar tentang objek yang diketahui 

tersebut. Misalnya, orang yang memahami cara pemberantasan penyakit 

demam berdarah, bukan hanya sekadar menyebutkan 3 M (mengubur, 

menutup dan menguras), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus 

menutup, menguras dan sebagainy, tempat-tempat penampungan air 

tersebut. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampan seseorang untuk menjabarkan dan atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen 

yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikator 

bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis 

adalah apabila orang tersebut dapat membedakan atau memisahkan, 

mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atau 

objek tersebut. Misalnya, dapat membedakan antara nyamuk Aedes 

Agepty dengan nyamuk biasa, dapat membuat diagram siklus hidup 

cacing kremi dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 
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Sintesis menunjuk suatu kemampuan seseorang untuk merangkum 

atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah 

suatu kemampuan untuk menyusun formula baru dari formula-formula 

yang telah ada. 

f.    Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

melaukukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. 

Penilalian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Misalnya, seorang ibu dapat menilai atau menentukan seorang anak 

menderita malnutrisi atau tidak, seseorang dapat menilai manfaat ikut 

keluarga berencana bagi keluarga dan sebagainya.  

2.1.5 Pengukuran Pengetahuan (Notoatmodjo, 2010) 

Pengetahuan tentang kesehatan dapat diukur berdasarkan jenis 

penelitiannya, kuantitatif atau kulitatif: 

a. Pengukuran kuantitatif: 

Penelitian kuantitatif pada umum akan mencari jawaban atas 

fenomena, yang menyangkut berapa banyak, berapa sering, berapa 

lama dan sebagainya, maka biasanya menggunakan metode 

wawancara dan angket  (self administered): 

1.               Wawancara tertutup atau wawancara terbuka, dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. Wawancara tertutup adalah 
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suatu wawancara dimana jawababn responden atas pertanyaan 

yang diajukan telah tersedia dalam opsi jawabab, responden 

tinggal memilih jawaban mana yang mereka anggap paling 

benar atau paling tepat. Sedangkan wawancara terbuka, dimana 

pertanyaan-[ertanyaan yang diajukan bersifat terbuka sedangkan 

responden boleh menjawab apa saja sesuai dengan pencapat atau 

pengetahuan responden sendiri. 

2.               Angket tertutup atau terbuka. Seperti halnya wawancara, 

angket juga dalam bentuk tertutup dan terbuka. Instrumen atau 

alat ukurnya seperti wawancara, hanya jawaban responden 

disampaikan lewat tulisan. Metode pengukuran angket ini seing 

disebut “self administeres´atau medode mengisi sendiri  

b. Kualitatif 

Pada umumnya penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab 

bagaimana suatu fenomena itu terjadi, atau mengapa terjadi. Misalnya, 

penelitian kesehatan tentang demam berdarah di suatu komunitas 

tertentu. Penelitian kuantitatif mencari jawab seberpaa besar kasus 

demam berdarah tersebut, dan berapa sering demam berdarah ini 

menyerang penduduk di komunitas ini. sedangkan penelitian 

kuantitatif akan mencari jawab mengapa dikomunitas ini sering terjadi 

kasus demam berdarah, dan mengapa masyarakat tidak mau 

melaukaukan 3M, dan seterusnya. Metode-metode pengukuran 

pengetahuan dalam metode penelitian kualitatif ini antara lain: 
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1. Wawancara mendalam 

Mengukur variable pengetahuan dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam, adalah peneliti mengajukan suatu 

pertanyaan sebagai pembuka, yang akhirnya memancing jawaban 

yang sebanya-banyaknya dari responden. Jawaban responden akan 

diikuti pertanyaan yang lain, terus menerus, sehingga diperoleh 

informasi atau jawaban responden sebanyak-banyaknya dan 

sejelas-jelasnya. 

2. Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) 

Diskusi kelompok terfokus dalam menggali informasi dari 

beberapa orang responden sekaligus dalam kelompok. Peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang akan memperoleh 

jawaban yang berbeda-beda dalam diskusi kelompok terfokus 

seyogianya tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu 

sedikit,antara 6-10 orang. 

Menurut Arikunto (2010) dikutip dalam jurnal Hananditia R. 

Pramestutie dan Nina Silviana (2016), tingkat pengetahuan dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan: 
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a. Skor aktual adalah jawaban yang seluruh responden atau kuesioner 

yang telah diajukan 

b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atas seluruh responden 

disumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi 

Dikatakan baik apabila memiliki interval 75-100%, dikatakan 

cukup apabila memiliki 55-74%, dan buruk apabila memiliki interval ≤ 

55%. 

 

2.2 Konsep Hipertensi  

 Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg, berdasarkan pada dua kali 

pengukuran atau lebih. (Brunner & Suddarth, 2014) 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah sistolik lebih 

dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama 

dengan 90 mmHg, atau bila pasien memiliki obat antihipertensi. ( Arif 

Mansjoer, 1999) 

2.2.1 Jenis Hipertensi 

a. Hipertensi Esensial (Primer) 

Pada populasi dewasa dengan hipertensi, antara 90% dan 95% 

mengalami hipertensi esensial (primer), yang tidak memiliki penyebab 

medis yang dapat diidentifikasi; agaknya kondisi ini bersifat poligenik 

multifaktor. Tekanan darah tinggi dapat terjadi apabila resistensi prefier 
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dan / atau curah jantung juga meningkat sekunder akibat peningkatan 

stimulasi simpatik, peningkatan reabsorpsi natrium ginjal, peingkatan 

aktivitas sistem renin-angiotenain-aldosteron, penurunan vasodilatasi 

arteriol, atau resistensi terhadap kerja insulin.  

b. Hipertensi Sekunder 

 Hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% 

kasus. Dicirikan dengan peningkatan tekanan darah disertai dengan 

penyebab spesifik, seperti penyempitan arteri renalis, penyakit parenkim 

renal, hipertensi mineralokortikoid, medikasi tertenu,kehamilan, dan 

kontraksi aorta. Hipertensi juga dapat bersifat akut, yang menandakan 

adanya gangguan yang menyebabkan perubahan resistensi perifer atau 

perubahan curah jantung. (Brunner & Suddarth, 2014) 

2.2.2 Tanda dan Gejala 

  Peninggian tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya 

gejala. Bila demikian, gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada ginjal, 

mata, otakatau jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah sakit kepala, 

epitaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat ditengkuk, sukar tidur, mata 

berkunang-kunang, dan pusing. ( Arif Mansjoer, 1999) 

a. Pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan bahwa tidak ada 

abnormalitas lain selain tekan darah tinggi. 
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b. Perubahan pada retina disertai dengan hemoragi, eksudat, 

penyempitan arteirol, dan bintik katun wol, dan papilaedema dapat 

terlihat pada kasus hipertensi berat. 

c. Gejala biasanya mengindikasikan kerusakan vaskular yang  

berhubungan dengan sistem organ yang dialiri oleh pembuluh darah 

yang terganggu. 

d. Penyakit arteri koroner dengan angina atau infark miokardium adalah 

dampak yang paling sering terjadi. 

e. Hipertrofi ventrikel kiri dapat terjadi; berikutnya akan terjadi gagal 

jantung. 

f.     Perubahan patologis dapat terjadi di ginjal (nokturia dan peningkatan 

BUN dan kadar kreatinin) 

g. Dapat terjadi gangguan serebrovaskular (stroke atau serangan iskemik 

transein (TIA), yaitu perubahan dalam penglihatan atau kemampuan 

bicara, pening, kelemahan, jatuh mendadak, atau hemiplegia transien 

atau permanen. (Brunner & Suddarth, 2014) 

2.2.3 Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Normal: sistolik kurang dari 120 mmHg diastolik kurang dari 80 

mmHg 

b. Prahipertensi: sistolik 120 sampai 139 mmHg diastolik 80 sampai 89 

mmHg 
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c. Stadium 1: sistolik 140 sampai 159 mmHg diastolik 90 sampai 99 

mmHg 

d. Stadium 2: sistolik ≥160 mmHg diastolik ≥100 mmHg.  (Brunner & 

Suddarth, 2014) 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah Sesuai WHO/ISH (Arif Mansjoer, 1999) 

Klasifikasi Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normotensi <140 <90 

HT Ringan 140-180 90-105 

HT Perbatasan 140-160 90-95 

HT sedang dan berat >180 >105 

HT sistolik terisolasi >140 <90 

HT sistolik perbatasan 140-160 >90 

 

Hipertensi sistolik terisolasi adalah hipertensi dengan tekanan sistolik 

sama atau lebih dari 160 mmHg, tetapi tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg. 

Keadaan ini berbahaya dan memiliki peranan sama dengan hipertensi diastolik, 

sehingga harus diterapi. 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi pengukuran tekanan darah berdasarkan The Sixth Report 

Of  The Joint National Commite on Prevenrtion, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure, 1997 (Arif Mansjoer dkk,1982) 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal <130 <85 

Perbatasan 130-139 85-89 

HT tingkat 1 140-159 90-99 
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HT tingkat 2 160-179 100-109 

HT tingkat 3 ≥180 ≥110 

Catatan: Pasien tidak sedang sakit atau minum obat antihipertensi. Jika tekanan 

sistolik dan diastolik berada dalam kategori yang berbeda, masukkan dalam 

kategori yang  lebih tinggi. 

2.2.4 Komplikasi 

Tekanan darah tinggi apabila tidak diobati dan ditanggulangi, maka dalam 

jangka panjang akan menyebabkan kerusakan arteri didalam tubuh samapi organ 

yang mendapat suplai darah dari arteri tersebut. (Andra Saferi W, 2013) . 

Komplikasi hipertensi dapat terjadi pada organ-organ sebagai berikut  

1. Jantung 

Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung 

dan penyakit jantung koroner. Pada pasien hipertensi, beban kerja jantung 

akan meningkat,otot jantung akan mengendor dan berkuirang 

elastisitasnya, yang disebut dekompensasi. Akibatnya, jantung tidak 

mampu lagi memompa sehingga banyak cairan tertahan di paru maupun 

jaringan tubuh lain yang dapat menyebabkan sesak napas atau oedema. 

Kondisi ini disebut gagal jantung. (Andra Saferi W, 2013) 

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang 

arterosklerosis tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau 

apabila terbentuk trombus yang menghambat aliran darah melewati 

pembuluh darah. Pada hipertensi kronis dan hipertrofi ventrikel, 
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kebutuhan oksigen miokardum mungkin tidak dapat dipenuhi dan dapat 

terjadi iskemea jantung yang menyebabkan infark. Demikian juga, 

hipertensi ventrikel dapat menyebabkan perubahahan waktu hantaran 

listrik melintasi ventrikel sehingga terjadi disaritmia, hipoksia jantung, dan 

peningkatan risiko pembentukan bekuan. (Arif Muttaqin, 2014) 

3. Otak 

Komplikasi hipertensi pada otak, menimbulkan risiko stroke, 

apabila tidak di obati risiko terkena stroke 7 kali lebih besar. (Andra Saferi 

W, 2013) 

Stroke dapat terjadi akibat hemoragi akibat tekanan darah tinggi di 

otak, atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh selain otak yang 

terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronis apabila 

arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan, 

sehingga alirah darah ke area otak yang diperdarahi berkurang. Arteri otak 

yang mengalami arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan 

kemungkinan terbentuknya aneurisma. (Arif Muttaqin, 2014) 

Ensefalopati (kerusakan otak) dapat terjadi, terutama pada 

hipertensi maligna (hipertensi yang meningkat cepat dan berbahaya. 

Tekanan yang sangat tinggi pada kelainan ini menyebabkan peningkatan 

tekanan kapiler dan mendorong cairan ke ruang interstisial di seluruh 

susunan saraf pusat. Neuron disekitarnya kolaps dan terjadi koma serta 

kematian. (Arif Muttaqin, 2014) 
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4. Ginjal 

Tekanan darah tinggi juga menyebabkan kerusakan ginjal, 

tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan sistem penyaringan 

didalam ginjal akibatnya lambat laun ginjal tidak mampu membuang zat-

zat yang tidak dibutuhkan tubuh yang masuk melalui aliran darah dan 

terjadi penumpukan didalam tubuh. (Andra Saferi W, 2013) 

Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat 

tekanan tinggi pada kapiler glomerulus ginjal. Dengan rusaknya 

glomerulus, aliran darah ke nefron akan terganggu dan dapat berlanjut 

menjadi hipoksik dan kematian. Dengan rusaknya membran glomerulus, 

protein akan keluar melalui urine sehingga tekanan osmotik koloid plasma 

berkurang dan menyebabkan edema, yang sering dijumpai pada hipertensi 

kronis. (Arif Muttaqin, 2014) 

5. Mata 

Pada mata hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya retinopati 

hipertensi dan dapat menimbulkan kebutaan. (Andra Saferi W, 2013) 

6. Kejang 

Kejang dapat terjadi pada wanita preeklampsia. Bayi yang lahir 

mungkin memiliki berat lahir kecil akibat perfusi plasenta yang tidak ibu 

mengalami kejang selama atau proses persalinan. (Arif Muttaqin, 2014) 

  

 



28 
 

 
 

 

 

 

2.3 Upaya Pencegahan Terhadap Komplikasi Hipertensi 

2.3.1 Nonfarmakologis 

Penatalaksanaan nonfarmakologis dengan modifikasi gaya hidup 

sangat penting dalam mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dalam mengobati tekanan darah tinggi. (Andra 

Saferi W, 2013) 

Semua pasien dan individu dengan riwayat hipertensi perlu dinasehati 

mengenai perunahan gaya hidup, seperti menurunkan kegemukan, asupan 

garam (total <5g/hari), asupan lemak jenuh dan alkohol (pria <21 unit dan 

perempuan <14 unit per minggu), banyak makan buah dan sayuran 

(setidaknya 7 porsi/hari), tidak merokok, dan berolahraga teratur; semua ini 

terbukti dapat merendahkan tekanan darah dan dapat menurunkan 

penggunaan obat-obatan. Bagi pasien hipertensi rinfan arau nilai batas tanpa 

komplikasi, pengaruh perubahan ini dapat dievaluasi dengan pengawasan 

selama 4-6 bulan pertama. (Huon H. Gray dkk, 2003)  

Penatalaksanaan hipertensi dengan nonfarmakologis terdiri dari 

berbagai macam cara modifikasi hidup untuk menurunkan tekanan darah 

yaitu: 

a. Mempertahankan berat badan ideal 
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Mempertahanakan berat badan ideal sesuai Body Mass Indec 

(BMI) dengan rentang 18,5-24,9 kg/m2 (Kaplan, 2006). BMI dapat 

diketahui dengan membagi berat badan denan tinggi badan yang telah 

dikuadartkan delam satuan meter. Mengatasi obesitas juga dapat 

dilakukan dengan memalukan diet rendah kolesterol namun kaya serat 

dan protein dan jika berhasil menurunkan berat badan 2.5-5kg maka 

tekanan darah diastolik dapat diturunkan sebanyak 5 mmHg (Radmarssy, 

2007 dikutip Andra Saferi W dan Yessie Mariza putri, 2013). 

b. Kurangi asupan natrium (sodium) 

Mengurangi asupan natrium dapat dilakukan dengan cara diet 

rendah garam yang tidak lebih dari 100 mmol/hari (kira-kira 6 gr NaCl 

atau 2,4 gr garam / hari) (Kaplan, 2006). Jumlah yang lain dengan 

mengurangi asupan garam sampai kurang dari 2300 mg (1 sendok teh) 

setiap hari. Pengurangan konsumsi garam menjadi ½ sendok teh/hari, 

dapat menurunkan tekanan sistolik sebanyak 5 mmHg dan tekanan 

diastolik sekitar 2,5 mmHg (Radmarssy, 2007 dikutip Andra Saferi W 

dan Yessie Mariza putri, 2013).  

c. Batasi konsumsi alkohol 

Radmarssy, 2007 dikutip Andra Saferi W dan Yessie Mariza 

putri, 2013 mengatakan bahwa konsumsi alkohol harus dibatasi karena 

konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Para 

peminum berat mempunyai risiko mengalami hipertensi empat kali lebih 

besar dari mereka yang tidak minum minuman beralkohol. 
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d. Makan K dan Ca yang cukup dari diet 

Pertahankan asupan diet potassium (>90 mmol (3500mg)/hari) 

dengan cara konsumsi diet tinggi buah dan diet rendah lemak dengan 

cara mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak total (Kaplan, 2006). 

Kalium dapat menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan jumlah 

natrium yang terbuang bersama air kencing. Dengan setidaknya 

mengonsumsi buah-buahan sebanyak 3-5kali dalam sehari, seseorang 

bisa mencapai asupan potassium yang cukup. (Radmarssy, 2007 dikutip 

Andra Saferi W dan Yessie Mariza putri, 2013)  

e. Menghindari merokok 

Merokok memang tidak berhubungan secara langsung dengan 

timbulnya hipertensi, tetapi merokok apat meningkatkan risiko 

komplikasi pada pasien hipertensi seperti penyakit jantung dan stroke, 

maka perlu dihindari mengkonsumsi tembakau atau merokok karena 

dapat memperberat hipertensi (Dalimartha, 2008 dikutip Andra Saferi W 

dan Yessie Mariza putri, 2013). 

f. Penurunan stres 

Sejumlah penelitian epidemiologis menemukan hubungan 

penyakit kronik dengan berbagai disposisi kepribadian seperti distres 

emosi, neurotism dan sebagainya. Bahkan Genco dkk (1998) menuliskan 

stres sebagai jalur umum dari terjadinya sejumlah penyakit kronis. 

Stres dinyatakan sebagai respons dari organ terhadap tekanan 

atau kekuatan yang beraksi secara simultan pada tubuh. Jika kekuatan 
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stres sangat bedar dan melebihi kapasitas adaptasi, akan terjadi 

perubahan pada tubuh. Perubahan tersebut dapat positif sehingga 

menimbulkan rasa sangat puas atau senang, atau dapat berupa rasa sakit, 

tidak nyaman dan kemudian menyebabkan terjadinya gangguan 

patologis fisik (distress). (Dewi Nurul M, 2010) 

Stress memang tidak menyebabkan hipertensi yang menetap 

namun jika episode stress sering terjadi dapat menyebabkan kenaikan 

sementara yang sangat tinggi (Sheps, 2005). Menghindari stress dengan 

menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pasien hipertensi dan 

memperkenalkan berbagai metode relaksasi seperti yoga atau meditasi 

yang dapat mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan 

tekanan darah. 

g. Terapi mesase (pijat) 

Menurut Dalimartha (2008), pada prinsipnya pijat yang 

dilakukan pada pasien hipertensi adalah utnuk memperlancar aliran 

energi dalam tubuh. Sehingga gangguan dan komplikasinya dapat 

dimimalisir, ketika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak 

lagi terhalang oleh ketegangan otot dan hambatan lain mka risiko 

hipertensi dapat ditekan. (Andra Saferi W, 2013) 

h. Olahraga 

Olahraga teratur seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda 

bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan memperlancar 

peredaran jantung. Olahraga isotonik dapat juga meningkatkan fungsi 
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endotel, vasodilatasi perifer, dan mengurangi katekolamin plasma. 

Olahraga teratur selama 30 menit sebanyak 3-24 kali dalam satu minggu 

sangat dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga 

meningkatkan kadar HDL, yang dapat mengurangi terbentuknya 

artereskeloris akibat hipertensi. (Reni Yuli Aspiani, 2016) 

2.3.2 Farmakologis 

 Obat-obat antihipertensi dapat dipakai sebagai obat tunggal atau 

dicampur dengan obat lain, antara lain: 

 1. Diuretik (Hidroklorotiazid) 

Mengeluarkan cairan tubuh sehingga volume cairan tubuh 

berkurang yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih 

ringan. (Andra Saferi W, 2013) Hidroklorotiazid adalah diuretik yang 

paling sering diresepkan untuk mengobati hipertensi ringan. 

Hidroklorotiazid dapat diberikan sendiri pada klien dengan hipertensi 

ringan atau hipertensi yang baru. Banyak obat antihipertensi dapat 

menyebabkan retensi cairan; karena itu, sering kali obat diuretik 

diberi bersama antihipertensi. (Arif Muttaqin, 2014) 

2. Penghambat simpatetik (Metildopa, Klonidin dan Reserpim) 

  Menghambat aktivitas saraf simpatis. Penghambat 

(adrenergik bekerja di sentral simpatolitik), penghambat adrenergik 
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alfa, dan penghambat neuron adrenergik diklasifikasikan sebagai 

penekan simpatetik, atau simpatetik. (Arif Muttaqin, 2014) 

 

3. Betablocker (Metoprolol, propanolol dan Atenolol) 

a. Menurunkan daya pompa jantung 

b. Tidak dianjurkan pada pasien yang diketahui mengidap gangguan  

asma bronkial 

c. Pada pasien diabetes melitus: dapat menutupi gejala 

hipoglikemia. (Andra Saferi W, 2013) 

4. Vasodilator (Prasosin, Hidralasin) 

Bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksai otot 

polos pembuluh darah. Vasodilator yang bekerja langsung adalah obat 

tahap III yang bekerja dengan merelaksasikan otot-otot pembuluh 

darah, terutama arteri, sehingga menyebabkan vasodilatasi. Dengan 

terjadinya vasodilatasi, tekanan darah akan turun dan natrium serta air 

tertahan sehingga terjadi edema perifer. Diuretik dapat diberikan 

bersama-sama dengan vasodilator. (Arif Muttaqin, 2014) 

5. ACE Inhibitor (Captopril) 

Menghambat pembentukan zat Angiotensin I. 

6. Penghambat reseptor angiotensin II ( Valsartan) 
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Menghalangi penempelan zat angiotensisn II pada resptor 

sehingga memperingan daya pompa jantung. (Andra Saferi W, 2013) 

7. Antagonis kalsium  

Menghambat kontraksi jantung. (Andra Saferi W, 2013). 


