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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan 

yang telah disajikan mengenai tingkat pengetahuan klien hipertensi terhadap 

pencegahan komplikasi di Puskesmas Sukodono pada bulan April-Juni 2018 serta 

memberikan saran sesuai dengan kesimpulan yang ada diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan peneliti akan 

menyimpulkan beberapa hal berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada 

penelitian yang dilakukan di Puskesmas Sukodono yaitu sebagai berikut: 

1. Lebih dari separuh klien tingkat pengetahuan tentang kepatuhan diet termasuk 

kategori baik. Namun, klien yang mayoritas pegawai swasta mengaku masih 

mengkonsumsi rokok yang sebenarnya mereka tahu akibat dari rokok untuk 

klien hipertensi. Diet rendah natrium juga masih menjadi “momok” bagi klien 

yang hampir dari setengahnya adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yang dengan 

mudag memberi asupan natrium sesuai selera. 

2. Lebih dari separuh klien tingkat pengetahuan tentang pengelolaan stres 

termasuk kategori baik. Cukup menjadi perhatian yang serius dalam kategori 

ini karena lebih dari setengah klien berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki yang 

berperan sebagai tonggak sebuah rumah tangga menjadi beban tersendiri dan 

hal ini dapat mempengaruhi seseorang dalam peningkatan stres. Koping 
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individu yang baik perlu menjadi perhatian dalam penanganan management 

stres. 

3. Hampir seluruh dari klien tingkat pengetahuan tentang kerutinan olahraga 

termasuk baik. Kategori ini adalah pengetahuan paling tinggi yang dipahami 

klien. Mayoritas dari klien memang menyadari akan pentingnya 

olahraga/aktivitas untuk keseimbangan tubuhnya. Dari yang tidak bekerja 

hingga pegawai swasta sesekali meluangkan waktu untuk lari kecil, jalan kaki 

pagi, bersepeda bahkan hingga nyambi dengan melakukan aktivitas rumah 

tangga. 

4. Hanya separuh dari klien tingkat pengetahuan tentang keteraturan obat 

termasuk kategori baik. Hal ini berarti separuhnya lagi tingkat 

pengetahuannya masih termasuk cukup bahkan kurag. Banyak hal yang 

mandasari mengapa hal ini terjadi, salah satunya adalah tentang anggapan 

masyarakt bahwa obat hanya diminum jika ada keluhan dan obat berhenti jika 

keluhan sudah hilang. Padahal fungsi dari obat tidak hanya menurukan 

tekanan darah, amun dalam kondisi tertetu, obat berfungsi untuk mengontrol 

tekanan darah sehingga apabila klien tidak minum obat maka tekanan darah 

dapat naik kembali. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajuka beberapa saran antara lain: 

1. Bagi Klien 

Untuk klien hipertensi yang baru terdiagnosis atau baru tahu jika 

mempunyai penyakit hipertensi diharapkan untuk meningkatkan 
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keingintahuannya, kepeduliannya terhadap penyakitnya, mulai dari pola 

hidup, pola makan, olahraga dan istirahat hingga stres yang berkepanjangan. 

Hal ini disebabkan begitu bahayanya komplikasi dari hipertensi yang dapat 

merenggut nyawa. 

2. Bagi Puskesmas 

Puskesmas sebagai tempat penelitian, diharapkan menyediakan leaflet 

tentang hipertensi yang bahasa nya mudah dimengerti masyarakat Sukodono 

yang mayoritas berpendidikan SMA sederajat dan mayoritas pekerja swasta. 

Sehingga setiap klien yang datang di Poli Umum dan terdiagnosis Hipertensi 

dapat diberikan leaflet sehingga dapat menekan  angka terjadinya komplikasi 

akibat hipertensi sejak dini. Serta dapat menigkatkan dalam menggencarkan 

dan mensosialisasikan progam-progam anti hipertensi seperti senam bersama, 

penyuluhan makanan antihipertensi, kontrol tekanan darah kepada 

masyarakat hingga ke desa-desa yang sedikit terjamah keramaian. 

3. Bagi perawat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan progam paliatif dalam upaya 

pencegahan komplikasi akibat hipertensi di Puskesmas Sukodono. Serta dapat 

menekankan kepada masyarakat apa yang menjadi penyebab atau yang 

menjadi momok bagi klien dalam melaksanakan progam hidup antihipertensi. 

4. Bagi institusi pendidikan keperawatan 

Diharapkan hasil penelitianini menjadi kajian dan sumber pustaka untuk 

Ilmu Keperawatan Medikal Bedah pada materi sistem Kardiovaskuler 
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sehingga mahasiswa keperawatan memiliki pemahaman yang baik tentang 

sistem kardiovaskuler di Puskesmas/Fasilitas pelayanan lainnya. 


