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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang tingkat 

pengetahuan klien hipertensi pada pencegahan komplikasi di Puskesmas 

Sukodono. Penyajian data tentang hasil penelitian dimulai dari data umum 

tentang tingkat pengetahuan klien hipertensi pada pencegahan komplikasi 

meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama terdiagnosis 

hipertensi. Sedangkan data khusus yang disajikan adalah tentang data 

pengetahuan klien hipertensi terhadap kepatuhan diet, kerutinan olahraga, 

keteraturan obat dan pengelolaan stres.  

Setelah dilakukan pengamatan menggunakan kuesioner yang berjumlah 

20 soal pada klien penelitian klien hipertensi usia dewasa (17-45 tahun) di 

Puskesmas Sukodono pada bulan April – Juli 2018, hasil akan 

dikelompokkan dalam bentuk tabel. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

pengumpulan data berdasarkan data umum dan data khusus. 
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5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  1. Geografis 

Wilayah kerja Puskesmas Sukodono terletak di Kecamatan 

Sukodono yang terletak di barat laut Kabupaten Sidoarjo yang 

berjarak kurang lebih 10 km dari kota Sidoarjo.  

  Batas wilayah Sukodono sebelah Utara : Kecamatan 

Taman, sebelah Timur : Kecamatan Gedangan, Kecamatan 

Buduran, sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan 

Wonoayu, sebelah Barat : Kecamatan Krian 

Luas wilayah Kecamatan Sukodono sebesar 38Km2  dan 

kesemuanya terletak di dataran rendah. Pembagian Pemerintahan 

Kecamatan Sukodono ada 19 desa, 57 dusun, 143 RW, dan 581 

RT. 

2. Data Kependudukan 

Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Sukodono 

untuk analisa progam kesehatan dipakai perkiraan jumlah 

penduduk berdasarkan SUPAS 2017, dimana tahu 2017 jumlah 

penduduk 119.426 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 59.099 jiwa, 

jumlah penduduk perempua 59.427 jiwa, jumlah Rumah Tangga 

34.296 RT dan Kepadatan Penduduk 3.655/km2. 
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 3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

a. Status desa wilayah Kecamatan Sukodono sudah 

berstatus desa Swadaya. 

 b. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Lapangan Kerja 

Utama 

   Penduduk Kecamatan Sukodono bekerja pada 

sektor Pertanian 6%, Pertambangan dan Penggalian 0,35%, 

Industri 35,65%, Listrik, gas dan Air Minum 0,10%, 

Konstruksi 5,91%, Perdagangan, Rumah makan dan Jasa 

Akomodasi 22,45%, Transportasi, Pergudagan dan 

Komunikal 5,42%, Lembaga Keuangan, Realestafe, Usaha 

Persewaan dan Jasa Perusahaa 6,01% dan Jasa 

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 18,11% 

  c. Agama / Kepercayaan 

 Penduduk Kecamatan Sukodono beragama Islam 

98,62%, Kristen/Katolik 1,23% dan Agama Hindu/Budha 

0,15% 

4. Sarana Transportasi dan Komunikasi 

  Hampir semua desa telah dilalui sarana transportasi berupa 

angkutan pedesaan (Angdes) diantaranya ada beberapa rute antara 

lain Sukodono-Sidoarjo, Sukodono Sepanjang, Sukodono-Krian, 
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Sukodono-Wonoayu-Sepanjang, Sukodono-Buduran-Waru, 

Anggaswangi-Sidoajo. 

  Sarana komunikasi sudah dapat dinikmati oleh sebagian 

besar masyarakat Sukodono antara lain berupa Radio, Televisi, 

Surat Kabar, Telepon, Faximile dan internet. 

5. Lingkungan 

  Wilayah kerja Puskesmas Sukodono merupakan daerah 

industri da terdapat lebih dari 120 perusahaan besar dan kecil selain 

industri rumah tagga. Kepadatan penduduk jauh diatas rata-rata. 

Kabupaten Sidoarjo dengan mordibitas penduduk yang cukup 

tinggi. Hampir 20% penduduk adalah penduduk musiman 

(Penduduk yang kost). 

  Selain daerah industri dengan penduduk yang sangat padat, 

penyakit yang berkaitan dengan kondisi lingkugan seperti ISPA, 

Diare, Typus Abdominales, DBD dll perlu mendapat perhatia. 

Apalagi dari 19 Desa/Kelurahan, tidak ada yang bebas dari 

ancaman DBD. Perlu juga diwaspadai lokasi-lokasi yang rawan 

bencana, di sekitar industri yang berpotensi menimbulkan 

ledakan/kebakara serta pencemaran ligkugan disamping 

kemungkinan terjadinya banjir di musim hujan. 

  Sedangkan gambaran kepemilikan saraa sanitasi penduduk 

di Wilayah kerja Puskesmas Sukodono dengan jumlah Rumah 
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28.020, jumlah penduduk 119.426, penduduk dengan akses sanitasi 

layaj 116.625 (97,7%), penduduk dengan akses berkelanjutan 

terhadap air minum layak 96,119 (83%), rumah sehat 23.104 

(82.46%), RT yang ber PHBS 14.053 (47,1%). 

5.1.2  Data Umum 

Data umum diperoleh dari pengamatan dengan menggunakan 

kuesioner pada klien hipertensi usia dewasa (17-45 tahun) yang datang 

ke Poli Umum Puskesmas Sukodono pada bulan April – Juli 2018 

sejumlah 51 klien. Dalam data umum dibawah ini akan disajikan data 

karakteristik klien hipertensi berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, lama terdiagnosis hipertensi dan 

perokok/alkohol. 

Gambaran karakteristik klien hipertensi di Puskesmas Sukodono 

sebagai berikut: 

a. Usia 

Pengelompokan data berdasarkan usia klien di Puskesmas 

Sukodono dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut: 

Tabel 5.1: Distribusi klien berdasarkan usia di Puskesmas 

Sukodono bulan April-Juli 2018. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

No Umur Frekuensi Persentase 

1. 21-25 tahun 1 2% 

2. 26-30 tahun 1 2% 

3. 31-35 tahun 4 6% 

4. 35-40 tahun 14 29% 

5. 40-45 tahun 31 61% 

Jumlah 51 100% 
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Dari Tabel 5.1, dapat diketahui bahwa klien penelitian di 

Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018 yang berusia 

dewasa (17-45 tahun) berjumlah 51 orang (100%).  

b. Jenis Kelamin 

Pengelompokan data berdasarkan jenis kelamin klien 

penelitan di Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018  

dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut: 

Tabel 5.2: Distribusi respoden berdasarkan jenis kelamin di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari Tabel 5.2, dapat diketahui bahwa klien penelitian 

sejumlah 27 orang (53%) berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 

24 orang (47%) berjenis kelamin perempuan. 

c. Pendidikan 

Pengelompokan data berdasarkan pendidikan terakhir klien 

penelitian di Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018 

disajikan pada tabel 5.3 sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki-Laki 27 53% 

2. Perempuan 24 47% 

Jumlah 51 100% 
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Tabel 5.3: Distribusi klien berdasarkan pendidikan terakhir di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari Tabel 5.3, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

klien penelitian di Puskesmas Sukodono sejumlah 20 orang (39%) 

pendidikan terakhir nya adalah SMA. Sedangkan sejumlah 18 

orang (35%) pendidikan terakhirnya adalah SD. Kemudian 

sejumlah 7 orang (14%) pendidikan terakhirnya adalah SMP. Dan 

sejumlah 1 orang (2%) pendidikan terakhirnya mencapai DIII, 

sejumlah 4 orang (8%) pendidikan terakhirnya mencapai S1. Serta 

1 orang (2%) yang tidak mendapatkan pendidikan resmi / tidak 

sekolah.  

d. Pekerjaan 

Pengelompokan data pekerjaan klien penelitian di 

Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018  disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. Tidak Sekolah 1 2% 

2. SD 18 35% 

3. SMP 7 14% 

4. SMA 20 39% 

5. DIII 1 2% 

6. S1 4 8% 

Jumlah  51 100% 
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Tabel 5.4: Distribusi klien berdasarkan pekerjaan di Puskesmas 

Sukodono bulan April-Juli 2018. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari Tabel 5.4, diketahui bahwa ada 4 jenis pekerjaan klien 

hipertensi yang menjadi klien penelitian di Puskesmas Sukodono 

yaitu sebanyak 28 orang (55%) bekerja sebagai pegawai Swasta. 

Sedangkan 13 orang (25%) sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian 

sebanyak 4 orang (8%) bekerja sebagai Pegawai Negeri 

Sipil/Pensiunan PNS. Serta sebanyak 4 orang (8%) tidak bekerja 

dan sebanyak 2 orang (4%) bekerja sebagai petani.     

e. Lama Terdiagnosis Hipertensi 

Pengelompokkan data klien berapa lama telah menjadi klien 

hipertensi di Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5.5: Distribusi Klien Berdasarkan Lama Terdiagnosis 

Hipertensi di Puskesmas Sukodono Bulan April-Juli 

2018.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1. Swasta 28 55% 

2. IRT 13 25% 

3. PNS 4 8% 

4. Petani 2 4% 

5. Tidak Bekerja 4 8% 

Jumlah 51 100% 

No 
Lama Terdiagnosis 

HT 
Frekuensi Persentase 

1. 2 tahun 21 41% 

2. 4 tahun 15 29% 

3. Lebih dari 4 tahun 15 29% 

Jumlah 51 100% 
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Dari Tabel 5.5, dapat diketahui sejumlah 21 orang (41%) 

telah menderita hipertensi sejak tahun 2017. Sedangkan 15 orang 

(29%) menderita hipertensi sejak tahun 2015 dan 15 orang (29%) 

menderita hipertensi sejak tahun sebelum 2015. 

f. Perokok/alkohol 

Pengelompok data berdasarkan pemakaian rokok atau 

alkohol pada klien penelitian di Puskesmas Sukodono disajikan 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 5.6: Distribusi klien berdasarkan penggunaan rokok di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari Tabel 5.6, dapat diketahui bahwa 43 orang (84%) 

tidak mengkonsumsi rokok ataupun alkohol. Dan 8 orang (15%) 

mengkonsumsi rokok.  

 

5.1.3 Data Khusus 

Data khusus pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat peengetahuan klien hipertensi pada 4 kategori, yaitu 

kepatuhan diet, pengelolaan stres, kerutinan olahraga dan 

keteratruran obat di Puskesmas Sukodono, antara lain sebagai 

berikut: 

No Perokok/Alkohol Frekuensi Persentase 

1. Ya 8 16% 

2. Tidak 43 84% 

Jumlah 51 100% 
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a. Kepatuhan Diet 

Data tingkat pengetahuan klien hipertensi tentang 

kepatuhan diet diamati dari hasil kuesioner dapat dilihat pada 

tabel 5.7 sebagai berikut: 

Tabel 5.7: Penilaian skor pengetahuan kepatuhan diet di 

Puskesmas Sukodono Bulan April-Juli 2018. 

 

    

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari Tabel 5.7 tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 36 

klien termasuk berpengatahuan baik. Sebanyak 13 klien 

berpengetahuan cukup dan hanya 2 orang berpengetahuan 

kurang. 

b. Pengelolaan Stres 

Data tingkat pengetahuan klien hipertensi tentang 

pengelolaan stres diamati dari hasil kuesioner dapat dilihat pada 

tabel 5.8 sebagai berikut: 

Tabel 5.8: Penilaian skor pengetahuan pengelolaan stres di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018 

 

 
 
 
 

Sumber: Data primer 2018 

No Penilaian Kuesioner Frekuensi Persentase 

1. Baik 36 71% 

2. Cukup 13 25% 

3. Kurang 2 4% 

Jumlah 51 100% 

No Penilaian Kuesioner Frekuensi Persentase 

1. Baik 36 71% 

2. Cukup 11 23% 

3. Kurang 4 6% 

Jumlah 51 100% 



57 
 

 
 

Dari Tabel 5.8 tersebut, dapat diketahui bahwa sejumlah 

71% dari klien berpengetahuan baik. Sebanyak 11 klien 

berpengetahuan cukup dan 4 klien berpengetahuan kurang. 

c. Kerutinan Olahraga 

Data tingkat pengetahuan klien hipertensi tentang Kerutinan 

olahraga diamati dari hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel 5.9 

sebagai berikut: 

Tabel 5.9: Penilaian skor pengetahuan kerutinan olahraga di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

Dari tabel 5.9 tersebut, dapat diketahui bahwa 88% dari 

klien berpengetahuan baik, 10% dari klien berpengetahuan cukup 

dan hanya 2% berpengetahuan kurang. 

d. Keteraturan Obat 

Data tingkat pengetahuan klien hipertensi tentang 

keteraturan obat diamati dari hasil kuesioner dapat dilihat pada 

tabel 5.10 sebagai berikut: 

Tabel 5.10: Persentase jawaban klien tentang keteraturan obat di 

Puskesmas Sukodono bulan April-Juli 2018 

 

  

 

Sumber: Data primer 2018 

No Penilaian Kuesioner Frekuensi Persentase 

1. Baik 45 88% 

2. Cukup 5 10% 

3. Kurang 1 2% 

Jumlah 51 100% 

No Penilaian Kuesioner Frekuensi Persentase 

1. Baik 26 51% 

2. Cukup 14 27% 

3. Kurang 11 22% 

Jumlah 51 100% 



58 
 

 
 

 

Dari Tabel 5.10 tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 

26 klien berpengetahuan baik, dan sebanyak 14 klien 

berpengetahuan cukup dan 11 orang berpengatahuan kurang. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April-Juli 2018 di 

Puskesmas Sukodono berupa pembagian kuesioner berisi soal 1-20 

tentang upaya pencegahan komplikasi pada klien hipertensi secara 

umum dapat diambil kesimpulan pada tabel 5.11 sebagai berikut: 

Tabel 5.11: Penilaian skor pengetahuan tentang tingkat pengetahuan 

klien hipertensi pada pencegahan komplikasi di 

Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juli 2018 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2018 

 

Dari tabel 5.11, dapat diketahui bahwa sebanyak 37 orang (73%) 

dari 51 klien mempunyai tingkat pengetahuan baik, sedangkan 

sebanyak 11 orang (22%) mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan 

3 orang (6%) mempunyai tingkat pengetahuan kurang terhadap 

pengetahuan pencegahan komplikasi hipertensi secara umum. Hasil 

ini didapat berdasarkan kuesioner 1-20 soal yang telah dijawab oleh 

masing-masing klien pada bulan April-Juli 2018 di Puskesmas 

Sukodono.  

No Kategori Pegetahuan Frekuensi Persentase 

1. Baik 37 73% 

2. Cukup 11 21% 

3 Buruk 3 6% 

Jumlah 51 100% 
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Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan klien terhadap pencegahan komplikasi di Puskesmas 

Sukodono adalah tergolong baik. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1  Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi pada Kepatuhan Diet 

Dalam hasil penelitian, sebanyak 36 klien (71%) 

mempunyai tingkat pengetahuan baik dalam pencegahan 

komplikasi tentang kepatuhan diet. Salah satu faktor pencetus 

terjadinya  hipertensi adalah konsumsi rokok dan alkohol. 

Sebanyak 43 orang dari 51 klien menyatakan tidak merokok. 

Menurut Dalimartha (2008), merokok memang tidak 

berhubungan secara langsung dengan timbulnya hipertensi, tetapi 

merokok dapat meningkatkan risiko komplikasi pada klien 

hipertensi. Radmarssy (2007) mengatakan bahwa konsumsi 

alkohol harus dibatasi karena konsumsi alkohol berlebihan dapat 

meningkatkan tekanan darah. (Dikutip Andra Saferi W dan 

Yessie Mariza putri, 2013).  

Tidak hanya dalam hal konsumsi rokok dan alkohol, 

seseorang yang terdiagnosis hipertensi tentu perlu menjaga pola 

makan seperti membatasi asupan natrium salah satunya. 31 orang 

dari 51 klien menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan diet 

tentang konsumsi natrium dengan jawaban yang salah. Tidak 

menutup kemungkinan kesalahan menjawab pertanyaan 
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kuesioner berlatar belakang pendidikan yang mayoritas SMA dan 

mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta dimana berpeluang 

tinggi untuk mengkonsumsi makanan luar tanpa mengetahui 

kadar gizinya. Dari hasil penelitian juga di ketahuai bahwa 

tingkat pengetahuan pekerja swasta antara baik dan cukup hampir 

sama yakni 12 dan 13 orang. Disusul dengan sebanyak 11 klien 

yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga bepengetahuan baik. Hal 

itu dapat diartikan jika seseorang hanya sebagai IRT tidak 

menutup kemungkinan untuk ia lebih tau dan lebih mengerti 

tentang suatu pengetahuan apalagi pengetahuan mengenai 

kesehatannya sendiri.  

 

5.2.3  Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi pada Pengelolaan Stres 

  Hasil penelitian menerangkan bahwa sebanyak 36 klien 

berpengetahuan baik terhadap pencegahan komplikasi tentang 

pengelolaan stres. 

Stres dinyatakan sebagai respons dari organ terhadap 

tekanan atau kekuatan yang beraksi secara simultan pada tubuh. 

Jika kekuatan stres sangat beda 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 
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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 klien hipertensi dan memperkenalkan 

berbagai metode relaksasi seperti yoga atau meditasi yang dapat 

mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan 

tekanan darah.  

Hampir setengah klien menyadari bahwa begitu sulit 

seseorang dalam mengontrol emosi dan stres. Apalagi sebagian 

besar dari klien adalah laki-laki. Laki-laki sebagai tulang 

punggung keluarga, sebagai panutan bagi anak-anaknya, 

sebagai pekerja yang sebagian besar adalah pegawai swasta bisa 

menjadi faktor penghambat seseorang dalam megelola stres 

dengan koping yang baik. Dari hasil penelitian juga didapatkan 

bahwa klien yang berjenis kelamin laki-laki yang 

berpengetahuan cukup dalam pencegahan komplikasi hipertensi 

lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan klien berjenis 

kelamin perempuan. Dari jumlah klien perempuan, lebih dari 

setengah dapat menyelesaikan kuesioner dengan benar dan 

termasuk kategori berpengetahuan baik. Dalam teori dijelaskan 

bahwa pada umumnya insiden hipertensi 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.   
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5.2.3  Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi pada Kerutinan Olahraga 

Hampir dari seluruh klien (88%) berpengetahuan baik 

terhadap pencegahan komplikasi tentang kerutinan olahraga. 

Olahraga teratur seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda 

bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan memperlancar 

peredaran jantung. Olahraga isotonik dapat juga meningkatkan 

fungsi endotel, vasodilatasi perifer, dan mengurangi katekolamin 

plasma. Olahraga teratur selama 30 menit sebanyak 3-4 kali 

dalam satu minggu sangat dianjurkan untuk menurunkan tekanan 

darah. Olahraga meningkatkan kadar HDL, yang dapat 

mengurangi terbentuknya arteroskeloris akibat hipertensi. (Reni 

Yuli Aspiani, 2016) 

Hampir seluruh klien menyadari akan pentingnya 

olahraga/aktifitas sebagai pengontrol keseimbangan didalam 

tubuhnya. Meskipun memang mayoritas dari klien adalah 

pegawai swasta, kemudian hampir setengah dari klien hanya 

sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), namun pengetahuan akan 

aktivitas yang perlu dilakukan dalam menjaga kesehatannya 

cukup baik. Olahraga yang sering dilakukan adalah lari ringan / 

jogging, bersepeda, jalan kaki pagi, dan mengerjakan aktivitas 

rumah tangga yang konsisten. Umur juga berpengaruh dalam 

kerutinan olahraga ini. Dari 51 klien, lebih dari separuh klien 

berusia 40-45 tahun (dewasa awal akhir), namun hasil penelitian 
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menunjukkan tingkat pengetahuannya terhadap pencegahan 

komplikasi adalah baik. Sama halnya apabila dikaitkan dengan 

teori, semakin seseorang bertambah umur maka semakin mudah 

mencerna informasi.  

 

5.2.4  Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi pada Keteraturan Obat 

Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan 

klien terhadap pencegahan komplikasi tentang keteraturan obat 

51% termasuk baik, dan 49% termasuk kategori cukup dan 

kurang. Artinya, hampir dari separuh klien belum bisa mengerti 

akan pencegahan komplikasi akibat hipertensi. 

   Obat-obat antihipertensi dapat dipakai sebagai obat 

tunggal atau dicampur dengan obat lain, antara lain: 

 1. Diuretik (Hidroklorotiazid) 

       2. Penghambat simpatetik (Metildopa, Klonidin dan Reserpim) 

3. Betablocker (Metoprolol, propanolol dan Atenolol) 

4. Vasodilator (Prasosin, Hidralasin) 

5. ACE Inhibitor (Captopril) 

6. Penghambat reseptor angiotensin II ( Valsartan) 

7. Antagonis kalsium  (Andra Saferi W, 2013). 

Keteraturan obat adalah pengetahuan yang paling rendah 

dipahami oleh klien. Klien sering mengaku sulit mengkonsumsi 
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obat secara rutin dan sering menghentikan konsumsi obat dengan 

sendirinya karena keluhan sudah hilang. Kurang dari setengah 

klien bahkan telah terdiagnosis hipertensi sudah lebih dari 4 

tahun yang lalu, mayoritas klien ini menjaga penyakitnya agar 

tetep terkontrol bukan dengan obat, namun dengan kepatuhan 

diet dan kerutinan olahraga. Tentu menjadi “PR” tambahan 

sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan penyuluhan saat 

memberikan obat hipertensi. Apalagi 100% klien adalah usia 

produktif dan termasuk dalam usia dewasa awal dimana hal 

tersebut adalah gerbang awal dalam menjaga kesehatan tubuhnya 

sampai usia lanjut usia nanti. 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat 

pengetahuan klien penelitian secara umum dalam pencegahan 

komplikasi adalah termasuk kategori baik. Sehingga umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan adalah faktor interal da eksternal 

yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang 

terutama pada pencegahan komplikasi akibat hipertensi.  


