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ABSTRAK 

Nama : Nurfauziah Aulyah 

Nim : 70200116116 

Jurusan : Kesehatan Masyarakat 

Judul  : Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam  Menjalani 

Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang 

Kabupaten Bulukumba 

 

Kepatuhan menjalani pengobatan bagi penderita hipertensi merupakan hal 

penting karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

namun harus selaludikontrol atau dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang 

dapat berujung pada kematian. Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kajang 

selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani 

pengobatandi wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam 

(indepht interview). Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling, 

sebanyak 13 informan terdiri dari 6 informan utama, 1 informan kunci dan6 

informan pendukung. Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2020. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan patuh dalam 

menjalani pengobatan di Puskesmas dilihat dari kerutinan informan berobat ke 

Puskesmas setiap bulan dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. 

Informan merasa mudah untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan baik dari 

segi jarak, waktu dan transportasi namun untuk waktu tunggu pelayanan 

cenderung lama karena adanya sistem antri di Puskesmas. Sebagian besar 

informan mendapatkan dukungan emosional dan instrumental dari keluarganya. 

Adapun dukungan yang didapatkan informan dari petugas kesehatan yaitu 

dukungan informasional, emosional dan instrumental.  

Kata Kunci :Dukungan Keluarga, Dukungan Petugas Kesehatan, 

Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan, Kepatuhan Pengobatan,Hipertensi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit degeneratif yang 

penularannya tidak terjadi dari orang ke orang.Penyakit ini terjadi secara perlahan 

yang semakin lama semakin serius dan terjadi dalam periode waktu yang lama 

atau biasanya disebut dengan penyakit kronis(Kementerian Kesehatan RI, 

2017).Secara global,World Health Organization(WHO) tahun 2015, penyakit 

tidak menular menyebabkan 40 juta atau sekitar 70% dari 56 juta kematian           

di dunia. Sekitar 52% kematian usia <70 tahun disebabkan oleh penyakit tidak 

menular. Salah satu penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit tidak 

menular tersebut yaitu hipertensi. Hipertensi selain dikenal sebagai penyakit, juga 

merupakan faktor risiko penyakitjantung, pembuluh darah, ginjal, stroke dan 

diabetes mellitus. 

Hipertensi merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja. 

Hipertensi juga disebut sebagai the silent killer karena sering terjadi tanpa 

keluhan sehingga penderita tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi dan baru 

diketahui setelah terjadinya komplikasi(Kementerian Kesehatan RI, 2019). 

Menurut Joint National Committe on Prevention Detection, Evaluation,and 

Treatment of High Blood Pressure VII/ JNC 2003 hipertensi adalah suatu 

keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis, yaitu 

tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih 

dari 90 mmHg (Depkes RI, 2018). 

World Health Organization(WHO)tahun 2015menunjukkan bahwa 

sekitar 1,13 miliar orang di dunia terkena hipertensi. Jumlah penderita hipertensi 

terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperkirakan pada tahun 2025 akan 
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ada 1,5 miliar orang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta 

orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Dari 50% penderita 

hipertensi yang terdeteksi hanya 25% yang mendapat pengobatan dan hanya 

12,5% yang bisa diobati dengan baik. 

Institute for Health Metrics and Evaluation(IHME) tahun 2017 

menyatakan tentang faktor risiko penyebab kematian prematur dan disabilitas     

di dunia berdasarkan angka Disability Adjusted Life Years (DAILYs) untuk semua 

kelompok umur. Berdasarkan DAILYs tersebut, tiga faktor risiko tertinggi pada 

laki-laki yaitu merokok, peningkatan tekanan darah sistolik dan peningkatan kadar 

gula. Sedangkan faktor risiko pada wanita yaitu peningkatantekanan darah 

sistolik, peningkatan kadar gula dan IMT tinggi. 

Hipertensi memiliki tingkat prevalensi yang tinggi dalam populasi secara 

umum, meskipun terdapat ketersediaan obat yang luas, hanya sekitar 25% pasien 

hipertensi yang mempunyai tekanan darah terkontrol (Bhagani et al., 2018). 

Menurut penelitianBaran et al., (2017)di Turki didapatkan kepatuhan yang tinggi 

terhadap penggunaan obat konvensional/tradisional sehingga banyak pasien 

hipertensi yang tidak patuh minum obat antihipertensi. Pasien hipertensi 

mengalami kesulitan dalam kepatuhan terhadap pengobatan antihipertensi yang 

dapat memperburuk status kesehatannya. Kurangnya kepatuhan terhadap obat 

hipertensi adalah alasan utama tekanan darah yang tidak terkontrol dan 

merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit lain, seperti penyakit jantung 

koroner, trombosis serebral, stroke dan gagal ginjal kronis. 

Menurut data Survey Indikator Kesehatan Nasional (Sirkernas) tahun 

2016, laki-laki dengan hipertensi yang patuh minum obat antihipertensi sebesar 

30,0% dan tidak patuh minum obat antihipertensi sebesar 70,0% sedangkan 

perempuan dengan hipertensi yang patuh minum obat sebesar 30,7% dan tidak 
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patuh minum obat 69,3%. Hal ini menunjukan bahwa hanya 30% pasien 

hipertensi yang minum obat antihipertensi (Sirkernas, 2016). Data Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menyebutkan bahwa biaya 

pelayanan hipertensi mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 

2016 sebesar 2,8 triliun rupiah, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 3 triliun rupiah 

(BPJS, 2018). 

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan 

Selatan (44,1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Hipertensi terjadi 

pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur     

55-46 tahun (55,2%). 

Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% 

terdiagnosis hipertensi dan 54,4% orang yang terdiagnosis hipertensi rutin minum 

obat, 32,3% tidak rutin minum obat serta 13,3% tidak minum obat. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi sudah mengetahui bahwa 

dirinya hipertensi sehingga mendapatkan pengobatan. 

Adapun penderita yang masih tidak minum obat dengan alasan karena 

penderita hipertensi merasa sehat (59,8%), kunjungan tidak teratur ke fasyankes 

(31,3%), minum obat tradisional (14,5%), menggunakan terapi lain (12,5%), lupa 

minum obat (11,5%), tidak mampu beli obat (8,1%), terdapat efek samping obat 

(4,5%), dan obat hipertensi tidak tersedia Fasyankes (2%). 

Pasien yang taat terhadap pengobatan memiliki prognosis yang akan jauh 

lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak taat terhadap pengobatannya 

sehingga akan memperburuk kondisi kesehatannya sendiri(WHO, 2013). Hal 

tersebut akan sangat berbahaya karena akan lebih meningkatkan tekanan darah 
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sebelumnya sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi akibat hipertensi 

dan bahkan kematian. 

Data hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 di Indonesia menunjukkan 

bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ke delapan dengan angka 

prevalensi sebesar 28,1 % berdasarkan pengukuran dan menurut data Riskesdas 

2018, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ke sebelas dengan angka 

prevalensi sebesar 31,7%. 

Berdasarkan data dari profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2017, Kabupaten Bulukumba (30,8%),merupakan kabupaten dengan jumlah 

penderita hipertensi tertinggi kedua di Sulawesi Selatan setelah Enrekang 

(31,3%). 

Ketidakpatuhan terhadap pengobatan adalah salah satu masalah kesehatan 

masyarakat terbesar dan dianggap sebagai penyebab utama dari hipertensi. 

Kurangnya kepatuhan kepada obat antihipertensi adalah alasan utama untuk 

kontrol hipertensi yang buruk. Kepatuhan yang rendah terhadap obat 

antihipertensi juga telah diamati di antara pasien hipertensi, lebih dari setengah 

dari mereka tidak mencapai tekanan darah yang terkontrol, sehingga menyerah 

pada penyakit dan kualitas hidup berkurang. 

Kepatuhan menjalani pengobatan bagi penderita hipertensi merupakan hal 

penting karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

namun harus selalu dikontrol atau dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang 

dapat berujungpada kematian (Nugraha, 2019). Permasalahan ketidakpatuhan 

umum dijumpai dalam pengobatan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan 

jangka panjang seperti penyakit hipertensi.  

Obat-obat antihipertensi yang ada saat initelah terbukti dapat mengontrol 

tekanan darah pada pasien hipertensi dan juga sangat berperan dalam menurunkan 
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risiko berkembangnya komplikasi kardiovaskular. Namun demikian, penggunaan 

antihipertensi saja terbukti tidak cukup untuk menghasilkan efek pengontrolan 

tekanan darah jangka panjang apabila tidak didukung dengan kepatuhan dalam 

menggunakan antihipertensi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada penderita 

hipertensi. Carpenito (2012) berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat memengaruhi penderita sehingga 

penderita tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi 

kurang patuh dan tidak patuh. 

Berdasarkan observasi awal di Puskesmas Kajang terjadi penurunan angka 

kejadian hipertensi selama 3 tahun berturut-turut, terdapat 1410 kasus di tahun 

2017, 1275 kasus tahun 2018 dan 1213 kasus di tahun 2019. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam 

Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten 

Bulukumba” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan      

di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 
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2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kepatuhan Berobat Hipertensi 

Kepatuhan berobat hipertensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ketaatan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan rutin sesuai dengan 

anjuran dokter. 

b. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemudahan penderita dalam mengakses fasilitas kesehatan 

meliputi; jarak tempuh, waktu tempuh, transportasi dan waktu tunggu pelayanan 

di Puskesmas Kajang. 

c. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi 

antara penderita hipertensi dengan keluarga yaitu dalam bentuk pemberian 

dukunganinformasional, dukungan instrumental, dukungan penilaian dan 

dukungan emosional. Dukungan tersebut diperoleh dari anggota keluarga baik 

ayah, ibu, anak, saudara, suami/istri, dan anggota keluarga lainnya. 

d. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

interaksi antara penderita dengan petugas kesehatan yaitu dalam bentuk 

pemberian dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan penilaian 

dan dukungan emosional. Dukungan tersebut diperoleh dari dokter, perawat 

maupun petugas kesehatan lainnya. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja 

Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran keterjangkauan akses pelayanan kesehatan 

terhadap kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan             

di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.  

b. Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga terhadap kepatuhan penderita 

hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui gambaran dukungan petugas kesehatan terhadap kepatuhan 

penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas 

Kajang Kabupaten Bulukumba. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Instansi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk 

pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan terkait penanganan dan 

penanggulangan hipertensi. 

b. Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak puskesmas agar 

kedepannya lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus hipertensi, 

terutama dalam hal kepatuhan berobat pada penderita hipertensi agar tidak 

menimbulkan risiko komplikasi penyakit degeneratif lainnya. 
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2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan guna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

hipertensi khususnya dalam hal penanganan penderita hipertensi. Hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi 

penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang penyakit hipertensi dan 

penanganannya. Terutama pada penderita hipertensi agar mengetahui bahwa 

pentingnya mematuhi aturan minum obat antihipertensi guna mengobati 

penyakit hipertensi dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit lain. 
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E. Kajian Pustaka 

Pedoman penelitian terdahulu akan menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini untuk memperkaya teori dalam 

mengkaji penelitian. Adapun penelitian terkait kepatuhan penderita hipertensi menjalani pengobatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penelitian Sejenis berdasarkan Judul Penelitian 

No. Peneliti Judul Penelitian 
Karakteristik Penelitian 

Hasil 
Jenis Penelitian Informan Penelitian 

1 Iche A 

Liberty, 

Pariyana, 

Eddy 

Roflin, 

Lukman 

Waris 

(2017) 

Determinan Kepatuhan Berobat Pasien 

Hipertensi pada FasilitasKesehatan TingkatI 

(Liberty et al., 2017) 

Metode kuantitatif 

dengan desain 

penelitian 

observasional 

analitik. 

Semua pasien 

hipertensi di kota 

Palembang yang 

berobat ke Puskesmas 

Karyajaya, Kenten, 

Plaju, Sei Baung, dan 

Kampus dengan 

jumlah sampel 

sebanyak90 pasien. 

Teknikpengambilan 

sampel yang 

digunakan adalah 

consecutive sampling. 

Determinan yang 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan pasien 

hipertensi dalam 

mengonsumsi obat adalah 

lama menderita 

hipertensi:POR: 0,11, 

nilaip = 0,04 (CI 95% 

0,02-0,52).Determinan 

jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, jenis 

pekerjaan, Indeks Massa 

Tubuh, keikutansertaan 

BPJS, dan riwayat 

hipertensi dalam keluarga 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepatuhan berobat pasien 
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hipertensi.  

2 Sri 

Wahyuni 

(2017) 

Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi 

Dewasa Madya 

(Wahyuni, 2017) 

Metode  kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi. 

Subjek penelitian ini 

adalah 3 orang 

penderita hipertensi 

dewasa madya yaitu 

usia antara 40-

60tahun.Teknik 

pengumpulan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

observasi dan 

wawancara yang 

dilakukan kepada 

subjek dan significant 

other dan didukung 

oleh dokumentasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan gambaran 

kepatuhan pada ketiga 

subjek adalah dengan 

mematuhi dengan penuh 

suka rela atas perintah 

dokter yaitu pengobatan 

secara farmakologi 

maupun non farmakologi. 

Pengobatan secara 

farmakologi adalah 

mengonsumsi obat anti 

hipetensi dan cek up rutin 

sesuai dengan anjuran 

dokter. Sedangkan 

pengobatan secara non 

farmakologi adalah 

pengobatan yang 

dilakukan dengan cara 

menghentikan merokok, 

mengurangi berat badan, 

menghindari alkohol, serta 

melakukan aktifitas fisik 

dan membatasi asupan 

garam. Adapun faktor-

faktor yang memengaruhi 

kepatuhan berobat 
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penderita hipertensi 

dewasa madya adalah 

karakteristik individu, ciri 

kesakitan dan ciri 

pengobatan, variabel-

variabel sosial, persepsi 

dan pengharapan pasien 

dan komunikasi antara 

pasien dan dokter. 

3 Galih Adi 

Pramana, 

Ragil Setia 

Dianingati, 

Novita Eka 

Saputri 

(2019) 

Faktor-faktor yangMemengaruhi 

Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi 

Peserta Prolanis 

diPuskesmasPringapusKabupatenSemarang 

(Galih Adi Pramana et al., 2019) 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain deskriptif 

Analitik 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional study. 

Anggota prolanis 

Puskesmas Pringapus 

KabupatenSemarang 

sejumlah 41 pasien. 

Hasil penelitian 

menunjukkan dari          41 

pasien yang mengisi 

kuisioner,            15 pasien 

memiliki tingkat 

kepatuhan tinggi dan 26 

pasienmemiliki tingkat 

kepatuhan rendah. Hasil 

analisis hubungan antara 

kepatuhan dan faktor yang 

memungkinkan 

memberikan pengaruh 

adalah sebagai berikut 

kelamin = 0,15; umur = 

0,56; pendidikan = 0,03; 

pekerjaan = 0,78; lama 

terapi = 0,42; jenis obat 

hipertensi yang didapatkan 

=0,59 serta banyaknya 
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obat yang dikonsumsi = 

0,66.  

4 Randa 

Satriya 

Nugraha 

(2019) 

Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Kepatuhan Berobat PenderitaHipertensi 

diKelurahan Ngaglik, Kota Batu 

(Nugraha, 2019) 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

case study 

research. 

Penelitian sampel 

digunakan purposive 

sampling, sampel yang 

diambil sebanyak          

3 responden yaitu 

keluarga dengan 

penderita hipertensi.  

Hasil penelitian 

didapatkan 3 tema yaitu 1) 

Dukungan keluarga, 2) 

Motivasi pasien, 3) 

Pengetahuan. Diskusi dari 

hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan dukungan 

keluarga sangat berperan 

penting untuk kesembuhan 

penderita hipertensi, serta 

pengetahuan penderita 

hipertensi sangat berperan 

untuk mencegah 

terjadinya hipertensi lagi. 

5 Vita Imana 

Sari (2019) 

Gambaran Faktor yang Memengaruhi 

Kepatuhan Penderita Hipertensi di Dusun 

Robyong Wonomulyo 

(Sari, 2019) 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

denganpendekatan 

studi kasus. 

Pengambilan data 

dilakukan pada tiga 

partisipan meliputi 

partisipan dan 

keluarga partisipan. 

Hasil penelitian studi 

kasus menunjukkan 

adanya dukungan keluarga 

dalam pola diet makanan 

penderita hipertensi, 

kepatuhan dalam 

pengobatan, pengetahuan 

pasien dan keluarga pasien 

yang cukup terhadap 

hipertensi sehingga 

penderita akan lebih 

termotivasi, semangat 
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dalam pengontrolan 

hipertensi dengan 

melakukan pemeriksaan 

tekanan darah rutin, 

menjaga pola diet 

makanan hipertensi dan 

mengkonsumsi rutin obat 

hipertensi, dimana hal 

tersebut membuat 

penderita dapat 

mempertahankan 

kesehatannya dan 

terhindar dari komplikasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perilaku 

1. Pengertian Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2005:133) perilaku adalah hubungan antara 

stimulus (perangsang) dengan respon (tanggapan). Perilaku merupakan reaksi 

(respon) seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar. Oleh karena itu 

terjadi proses sampai terbentuknya suatu perilaku. 

Menurut teori Skinner dalam (Notoatmodjo, 2003:133-134) dijelaskan 

bahwa terdapat dua jenis respon yaitu : 

a. Respondent respons (refleksif)  

Merupakan respon yang timbul akibat rangsangan tertentu (eliciting 

stimuli) karena dapat menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Contohnya; 

cahaya yang terang akan menimbulkan reaksi mata untuk tertutup, mendengar 

berita baik akan menimbulkan respon yang senang atau gembira, dan lain 

sebagainya.  

b. Operant respons 

Respon yang timbul lalu diikuti dengan rangsangan (stimulus) yang lain. 

Disebut sebagai reinforcing stimuli karena fungsinya untuk memperkuat respon. 

Contohnya; seorang karyawan jika mendapatkan upah yang banyak atau reward 

dari atasannya, akan mengakibatkan karyawan tersebut semakin giat dalam 

bekerja.  

Perilaku seseorang terbentuk karena dua faktor utama, yaitu; faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal (stimulus) merupakan faktor 

lingkungan; yaitu lingkungan fisik maupun non fisik dalam lingkungan sosial, 
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budaya, politik dan ekonomi. Sedangkan faktor internal seperti; perhatian, 

persepsi, pengamatan, motivasi, sugesti dan lain sebagainya. 

2. Domain Perilaku 

Benyamin Bloom (1980) dalam (Notoatmodjo, 2010:139) perilaku 

manusia terbagi atas 3 (tiga) domain diantaranya: kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap) dan psikomotor (tindakan).  

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Adalah hasil dari tahu yang terjadi pasca orang tersebut menggunakan alat 

indranya untuk memahami suatu obyek tertentu. Alat indra yang dimaksud seperti 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Namun sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh dari indra penglihatan dan pendengaran.   

b. Sikap (Attitude) 

Adalah respon atas reaksi manusia terhadap ransangan atau stimulus yang 

masih terselubung dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap 

bukanlah suatu tindakan atau aktivitas, tapi sikap merupakan predisposisi tindakan 

suatu perilaku. Seseorang yang bersikap artinya mempersiapkan dirinya untuk 

bereaksi terhadap objek di lingkungannya sebagai suatu pengahayatan terhadap 

objek tersebut. 

c. Tindakan (Practice) 

Merupakan proses untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan atau 

tindakan yang nyata didukung oleh faktor atau kondisi yang memungkinkan untuk 

bertindak, seperti fasilitas.  

3. Perilaku Kesehatan 

Menurut (Annisa & Ansar, 2013)bahwa perilaku kesehatan terdiri atas : 
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a. Healthy Behavior (Perilaku Sehat) 

Merupakan bentuk perilaku melalui usaha seseorang dalam 

mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatannya. Seperti : makan 

makanan yang seimbang (mengandung zat gizi yang dibutuhkan serta sesuai 

dengan kuantitas atau jumlah yang cukup), tidak merokok, melakukan olahraga 

secara teratur, menjauhi minuman keras, istirahat, mengendalikan stress, serta 

menerapkan gaya hidup sehat. 

b. Illnes Behavior (Perilaku Sakit) 

Perilaku ini mencakup respon seseorang terhadap rasa sakit dan penyakit, 

pengetahuan tentang gejala, penyebab dan pengobatan serta persepsi sakit dan lain 

sebagainya.  

c. The Sick Role Behavior (Perilaku Peran Sakit)  

Jika ditinjau dari segi sosiologi, orang sakit memiliki peran yang 

mencakup hak-hak orang sakit dan kewajibannya. Hak serta kewajiban tersebut 

tentunya harus diketahui oleh orang sakit tersebut atau orang lain (keluarga). Hak 

dan kewajiban tersebut adalah : 

1) Tindakan untuk mendapatkan kesembuhan. 

2) Mengetahui sarana atau fasilitas kesehatan untuk penyembuhan penyakit  

dengan layak. 

3) Mengetahui hak dalam memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan 

serta  kewajibannya (mengabarkan penyakitnya kepada orang lain, 

terutama kepada dokter/petugas kesehatan dan tidak menularkan 

penyakitnya kepada orang lain, dsb). 

4. Determinan Perilaku 

Perilaku manusia merupakan resultan dari dua faktor utama, yaitu 

internal dan eksternal (lingkungan) sehingga sulit untuk dibatasi. Karena 
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secara garis besar perilaku terdiri atas 3 aspek yaitu : aspek  fisik, psikis dan 

sosial. Perilaku manusia juga merupakan refleksi dari aspek kejiwaan, 

meliputi pengetahuan, kehendak, minat, motivasi, persepsi dan sikap. Aspek 

kejiwaan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lain 

meliputi : pengalaman, keyakinan, sosiobudaya masyarakat, sarana fisik dan 

sebagainya. 

Teori Lawrence Green (1980) dalam (Notoatmodjo, 

2010:178)menyatakan bahwa determinan perilaku manusia dalam bidang 

kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor di 

luar perilaku (nonbehaviour causes). Kemudian perilaku manusia terbentuk 

atas 3 (tiga) faktor utama, yaitu : 

a. Predisposing Factors (faktor-faktor prediposisi). Faktor ini terwujud dalam 

bentuk pengetahuan, kepercayaan, sikap, keyakinan serta nilai-nilai. 

b. Enabling Factors (faktor-faktor pendukung). Faktor ini terwujud dari segi 

lingkungan fisik yang menyediakan fasilitas atau sarana kesehatan. Seperti 

obat-obatan, puskesmas, alat kontrasepsi dan lain sebagainya.  

c. Reinforcing Factors (faktor-faktor pendorong). Faktor ini terwujud melalui 

sikap atau perilaku dari orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar, 

petugas kesehatan ataupun petugas lain yang menjadi referensi terbentuknya 

perilaku seseorang. Seperti keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, tenaga 

kesehatan dan sebagainya. 

B. Tinjauan Tentang Kepatuhan 

1. Pengertian kepatuhan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal  dari kata 

patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 

disiplin. Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan melakukan sesuatu yang 
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dianjurkan atau yang ditetapkan. Sementara itu, WHO (2013) mendefinisikan 

kepatuhan sebagai seberapa baik perilaku seseorang dalam mengonsumsi obat, 

mengikuti diet atau mengubah gaya hidup sesuai dengan tatalaksana 

terapi(Violita, 2015). 

Kepatuhan seorang pasien yang menderita hipertensi tidak hanya 

dilihatberdasarkan kepatuhan dalam meminum obat antihipertensi tetapi juga 

dituntutperan aktif pasien dan kesediaanya untuk memeriksakan ke dokter 

sesuai denganjadwal yang ditentukan. Keberhasilan dalam mengendalikan 

tekanan darah tinggimerupakan usaha bersama antara pasien dan dokter yang 

menanganinya. 

Kepatuhan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan 

yang disengaja dan kepatuhan yang tidak disengaja. Kepatuhan yang disengaja 

disebabkan oleh keterbatasan dalam biaya pengobatan, sikap apatis oleh 

pasien, dan ketidakpercayaan pasien terhadap efektivitas obat. Sedangkan 

kepatuhan yang tidak disengaja dikarenakan pasien lupa, ketidaktahuan 

terhadap petunjuk pengobatan dan kesalahan dalam halpembacaan 

etiket(Liberty et al., 2017). 

2. Faktor yang memengaruhi kepatuhan 

Derajat atau tingkat ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah kompleksitas prosedur pengobatan, derajat 

perubahan gaya hidup yang dibutuhkan, lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk mematuhi nasihat tersebut, apakah penyakit tersebut benar-benar 

menyakitkan, apakah pengobatan tersebut berpotensi menyelamatkan hidup 

serta tingkat keparahan penyakit yang dirasakan oleh pasien. 

Beberapa penelitian memaparkan bahwa faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kepatuhan berobat pasien hipertensi terbagi menjadi dua yaitu 
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faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik penderita 

yaitu usia, latar belakang sosial, nilai, sikap danemosiyang disebabkan oleh 

penyakit. Adapun faktor eksternal yaitu dampak pendidikan kesehatan, 

hubungan penderita dengan petugas kesehatandan dukungan dari keluarga, 

petugas kesehatan dan teman(Awaluddin et al., 2018). 

Niven (2002)menggolongkan empat faktor yang memengaruhi 

ketidakpatuhan. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Pemahaman tentang instruksi 

Sebagian besar pasien tidak memahami intruksi yang diberikan oleh 

karena kegagalan profesional kesehatan dalam memberikan informasi             

yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan banyaknya instruksi yang 

harus diingat oleh pasien. 

b. Kualitas interaksi 

Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan 

bagian penting dalam menentukan derajat kepatuhan. Keterampilan interpersonal 

yang memengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan menunjukkan pentingnya 

sensitifitas dokter terhadap komunikasi verbal dan nonverbal pasien serta empati 

terhadap perasaan pasien yang kemudian akan menghasilkan suatu kepatuhan. 

c. Isolasi sosial dan keluarga 

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam 

menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan 

tentang program pengobatan yang dapat mereka terima. Keluarga juga memberi 

dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan dari anggota keluarga 

yang sakit. 
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d. Keyakinan, sikap dan kepribadian 

Ciri-ciri kepribadian seperti mengalami depresi, ansietas, memiliki 

kekuatan ego yang lemah dan memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri 

menyebabkan seseorang cenderung tidak patuh (drop out) dari program 

pengobatannya. 

Selain empat faktor yang dikemukakan oleh Niven (2002), menurut 

(Puspita, 2016) menjelaskan ada beberapa faktoryang memengaruhi kepatuhan 

dalam pengobatan hipertensi, faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:  

a. Faktor tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan bisa memengaruhi penderita dalam kepatuhan 

menjalankan pengobatan hipertensi. Hal ini terjadi karena individu merupakan 

sosok yang unik karena memiliki beranekaragam kepribadian, sifat budaya, dan 

kepercayaan yang berbeda (Ekarini, 2012). 

b. Lama menderita hipertensi  

Tingkatkepatuhan penderita hipertensi dalam berobat di Indonesia cukup 

rendah. Semakin lama seseorang mengalami penyakit hipertensi maka tingkat 

kepatuhan seseorang akan menurun atau rendah, karena kebanyakan penderita 

merasa bosan karena harus mengonsumsi obat hipertensi(Gama et al., 2014). 

c. Tingkat pengetahuan  

Tingkat pengetahuan adalah salah satu faktor yang bisa memengaruhi 

seseorang dalam kepatuhan dalam pengobatannya. Dengan ini seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penyakitnya, maka seseorang akan 

termotivasi atau terdorong untuk patuh dalam pengobatannya dan akan 

menjalankan pengobatan terhadap hipertensi(Pratama & Ariastuti, 2016).  
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d. Adanya dukungan dari keluarga  

Dukungan dari keluarga merupakan suatu sikap, tindakan, dan penentuan 

keluarga pada penderita hipertensi (Friedman, 2010). Dukungan dari keluarga 

sangat penting untuk menyemangati dan meningkatkan jika penyakit hipertensi 

naik menjadi sangat parah. Dukungan emosional keluarga diharapkan bisa 

membantu untuk mengurangi kecemasan yang dipengaruhi oleh beberapa 

komplikasi hipertensi. Dengan hal ini maka perlu untuk ditingkatkannya lagi 

dukungan sosial keluarga yang posistif baik itu dukungan instrumental, 

emosional, informasional atu penghargaan(Tumenggung, 2013).  

e. Peran dalam petugas kesehatan  

Petugas kesehatan bisa memantau efek samping yang akan terjadi pada 

penderita dan bisa mengajarkan ke pasien untuk mengenal keluhan dan gejala 

yang terjadi pada penderita. Selain itu petugas juga bisa menganjurkan mereka 

untuk melaporkan kondisinya kepada petugas kesehatan. Petugas kesehatan juga 

harus melakukan pemeriksaan rutin dan menanyakan keluhan pada saat penderita 

melakukan pemeriksaan, untuk itu sebagai seorang petugas kesehatan maka harus 

memberikan dorongan motivasi kepada penderita untuk melakukan pengobatan 

yang rutin.  

f. Motivasi terhadap kepatuhan pengobatan  

Motivasi tinggi bisa terbentuk karena adanya hubungan antara dorongan, 

tujuan dan kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan ingin sembuh, penderika akan 

terdorong patuh untuk menjalani pengobatan, yang tujuannya merupakan akhir 

dari siklus motivasi (Ekarini, 2012). 

3. Cara mengukur kepatuhan 

Keberhasilan pengobatan pada pasien hipertensi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu peran aktif pasien dan kesediaanya untuk memeriksakan 
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ke dokter sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta kepatuhan dalam 

meminumobat antihipertensi. Kepatuhan berobat dapat diketahui melalui tujuh 

cara yaitu keputusan dokter yang didasarkan pada hasil pemeriksaan, 

pengamatan, terhadap jadwal pengobatan, penilaian pada tujuan pengobatan, 

perhitungan jumlah tablet/pil pada akhir pengobatan, pengukuran kadar obat 

dalam darah dan urin, wawancara pada pasien dan pengisian formulir khusus. 

Kepatuhan pasien dalam berobatjuga dapat diukurmenggunakan 

berbagai metode, salah satu metode yang dapat digunakan adalahmetode 

MMAS-8 (ModifedMorisky Adherence Scale)(Evadewi & Suarya, 2013). 

4. Cara meningkatkan kepatuhan 

Sejumlah strategi telah dikembangkan untuk mengurangi 

ketidakpatuhan minum obat. Aulia (2018) memaparkan cara-cara untuk 

mengatasi masalah ketidakpatuhan sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi mengenai manfaat dan pentingnya kepatuhan untuk 

mencapai keberhasilan pengobatan. 

b. Mengingatkan baik melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, bahwa 

dalam melakukan segala sesuatu harus dilakukan dalam rangka mencapai 

kerbehasilan pengobatan. 

c. Menunjukkan kemasan obat yang sebenarnya atau bentuk obat aslinya. 

d. Memberikan keyakinan mengenai efktivitas obat untuk penyembuhan. 

e. Memberikan informasi mengenai resiko atau dampak dari ketidakpatuhan 

minum obat. 

f. Menggunakan alat bantu kepatuhan seperti multikompartemen atau 

sejenisnya. 

g. Perlu adanya dukungan dari pihak keluarga, teman dan kerabat terdekat untuk 

meningkatkan kepatuhan minum obat. 
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إََِل  َعْن أَبِي هَُّرْيَّْرةَ َرِضَي َللَاُ عَّْنهُ عَْن الّْنَبِيِ َصلَى َللَاُ َعلَْيِه َوَسلََم قَاَل َما أَّْنَزَل َللَاُ ٍدَاء  

 أَّْنَزَل لَهُ ِشفَاء

Terjemahnya : 

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak 

menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. 

(HR. Bukhari) 

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan 

hendaklah manusia melakukan perawatan sakitnya atau berobat kepada yang 

mengetahuinya atau ahlinya.  Tetapi obat dan dokter hanyalah cara kesembuhan, 

sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Karena Allah menyatakan, 

"Dialah yang menciptakan segala sesuatu." Semujarab apapun obat dan sehebat 

apapun dokternya, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka 

kesembuhan itu tidak akan didapat. Bahkan jika meyakini bahwa kesembuhan itu 

datang dari selain-Nya, berarti ia telah rela keluar dari agama dan neraka sebagai 

tempat tinggalnya kelak jika tidak juga bertaubat. 

ينَ سََّماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَّقِ َوَساِرعُوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِّْكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها ال  

اِء َواْلَكاِظِمينَ  رَّ اِء َوالضَّ ُ  الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ يُِحبُّ  اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوَللاَّ  

 اْلُمْحِسنِينَ 

Terjemahnya : 

"Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga 

yang lebarnya (seluas) langit dan bumi yang disediakan bagi orang 

yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan (hartanya) di waktu 

lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah, dan 

bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintaiorang-orang 

yang berbuat baik".(Q.S Ali Imran:133-134) 

Hasil penelitian dari University of California San Diego tahun 2012 

menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan 

memaafkan kesalahan orang lain memiliki resiko lebih rendah untuk terjadinya 

hipertensi. 
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كُْم َوََل تَْطغَْو۟ا فِيِه فَيَِحلَّ َعلَْيكُْم َغَضبِى ۖ َوَمن يَْحِلْل َعلَْيِه  ِت َما َرَزْقنَٰ كُلُو۟ا ِمن َطيِّْبَٰ

 َغَضبِى فَقَدْ َهَوىٰ 

Terjemahnya : 

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan 

kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang 

menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa 

oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.”(Q.S 

Thaha:81) 

Makanlah dari rezeki yang Allahtelah berikan. Janganlah melampaui batas 

dalam rezeki itu dengan cara mengambil di luar kebutuhan dan menyelisihi apa 

yang telah diperintahkan. Apabila melakukan hal itu, maka kalian akan ditimpa 

murka dari Allah. Siapa yang Allah murkai, maka dia telah sesat, celaka, dan 

merugi. 

C. Tinjauan Tentang Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi 

Menurut Joint National Committe on Prevention Detection, 

Evaluation,and Treatment of High Blood Pressure VII/ JNC 2003 hipertensi 

adalah suatukeadaan dimana tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan tekanan 

diastolik ≥90 mmHg(Depkes RI, 2013). Hipertensi merupakan suatu gangguan 

yang terjadi di pembuluh darahyang dapat mengakibatkan suplai oksigendan 

nutrisi yang dibawa oleh darah terhambathingga ke jaringan tubuhyang 

membutuhkanya. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-

organ lain terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017). 

Hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi menjadi 

penyebab utama stroke sehingga penyakit hipertensi ini pun dikatakan dapat 

meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Penyakit ini menjadi ancaman 
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berat bagi masyarakat karena dengan tiba-tiba seseorang dapat divonis 

menderita darah tinggi tanpa disertai keluhan(Puspita, 2016). 

2. Klasifikasi Hipertensi 

Tekanan darah manusia meliputi tekanan darah sistolik yaitu tekanan 

darah ketika jantung menguncup dan tekanan darah diastolik yaitu tekanan 

darah ketika jantung beristirahat. Klasifikasi tekanan darah terbagi menjadi 4 

kategori, dengan nilai normal pada tekanan darah sistolik (TDS) <120 mmHg 

dan tekanan darah diastolik (TDD) <80 mmHg. Pre-hipertensi tidak dianggap 

sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien-pasien yang tekanan 

darahnya cenderung meningkat ke klasifikasi hipertensi dimasa yang akan 

datang. Ada dua tingkat (stage) hipertensi, dan semua pasien pada kategori ini 

harus diterapi obat(Puspita, 2016). Terdapat klasifikasi hipertensi menurut 

JNC sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Hipertensi menurut The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC 7) Tahun 2003  

Kategori Tekanan Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Diastolik 

(mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensi 120-139 80-90 

Hipertensi ≥ 140 90 

Tingkat 1 140-159 90-99 

Tingkat 2 ≥ 160 ≥ 100 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2017:2 

Adapun berdasarkan kausa atau penyebabnya, hipertensi dibagi 

menjadi dua jenis sebagai berikut(Violita, 2015): 

a. Hipertensi primer atau esensial yaitu hipertensi yang tidak diketahui 

penyebabnya. Terdapat beberapa faktor yang dikaitkan dengan hipetensi 

primer ini antara lain, genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf 

simpatis, sistem rennin-angiotensin, defek dalam eksresi Na, peningkatan Na 
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dan Ca intraseluler, serta faktor lainnya seperti obesitas (kelebihan berat 

badan), alkohol, rokok, dan polisitemia. Lebih dari 90%-95% pasien dengan 

hipertensi merupakan hipertensi essensial (hipertensi primer).  

b. Hipertensi sekunder atau renal yaitu hipertensi yang sudah diketahui penyebab 

spesifiknya, seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, 

penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vascular renal, dan lain-lain. 

Sebanyak 10% penderita hipertensi digolongkan dalam hipertensi sekunder. 

3. Gejala Hipertensi  

Sebagian penderita hipertensi tidak menyadari dirinya menderita 

hipertensi sedangkan sekitar 70% penderita hipertensi mengabaikan 

penyakitnya hingga kemudian menjadi parah.Hal tersebut dikarenakan tidak 

adanya gejala. Gejala akan terlihat ketika terjadinya komplikasi pada organ 

tubuh lainnya seperti ginjal, jantung dan otak(Pratiwi & Perwitasari, 2017).  

Ada kesalahan pemikiran yang sering terjadi di kalangan masyarakat bahwa 

penderita hipertensi selalu merasakan gejala penyakit padahal kenyataannya 

justru sebagian besar penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala 

penyakit (WHO, 2013). 

Satu-satunya tanda atau gejala dari hipertensi primer yakni hasil 

pemeriksaan tekanan darah yang tinggi. Namun, gejala yang paling sering 

dijumpai yaitu, pusing, gelisah, jantung berdebar-debar, sakit kepala, 

penglihatan kabur dan mudah lelah (Depkes RI, 2013). Adapun komplikasi 

penyakit lainnya, seperti gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan 

saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan otak yang mengakibatkan kejang, 

kelumpuhan akibat pendarahan otak dan gangguan kesadaran hingga koma 

(Violita, 2015). 
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4. Diagnosis Hipertensi 

Diagnosis yang akurat merupakan langkah awal dalam 

penatalaksanaan hipertensi. Akurasi cara pengukuran tekanan darah dan alat 

ukur yang digunakan, serta ketepatan waktu pengukuran. Diagnosis hipertensi 

tidak dapat ditegakkan dalam satu kali pengukuran, namun perlu dilakukan 

pengukuran kedua kali atau pada kunjungan berikutnya, kecuali jika hasil 

pengukuran pertama sangat tinggi atau terdapat gejala-gejala klinis. 

Pengukuran tekanan darah pun harus dilakukan dengan prosedur yang baik 

yaitu pasien duduk bersandar, tidur atau berdiri dan telah beristirahat selama 

lima menit sebelum pengukuran. Jika perlu untuk mengurangi penyimpangan 

dilakukan dua kali pengukuran dalam selang waktu 5-20 menit pada sisi kanan 

dan kiri(Aulia, 2018). 

Pemeriksaan hipertensi meliputi tingkat hipertensi dan lama 

menderitanya, riwayat dan gejala penyakit yang berkaitan seperti penyakit 

ginjal, jantung dan lainnya. Selain itu dilihat dari faktor risiko seperti riwayat 

penyakit keluarga, perubahan aktivitas (alkohol dan merokok), konsumsi 

makanan, obat-obatan bebas, hasil dan efek samping obat antihipertensi 

sebelumnya bila ada serta faktor psikososial lingkungan (keluarga, pekerjaan 

dan lain-lain). 

Di puskesmas, diagnosis hipertensi ditegakkan oleh dokter, setelah 

mendapatkan peningkatan tekanan darah dalam dua kali pengukuran dengan 

jarak satu minggu. Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah 

≥140/90 mmHg, bila salah satu baik sistolik maupun diastolik meningkat 

sudah cukup untuk menegakkan diagnosis hipertensi (Depkes RI, 2013). 

Pemeriksaan lebih teliti pun diperlukan untuk menilai adanya komplikasi 

hipertensi. Penegakkan diagnosis komplikasi penyakit akibat hipertensi 
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dilakukan melalui upaya mengidentifikasi adanya pembesaran jantung, gagal 

jantung, gangguan neurologi, dan pemeriksaan fundoskopi(Puspita, 2016). 

5. Faktor Risiko Hipertensi  

Faktor risiko kejadian hipertensi dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu faktor risiko minor (tidak dapat diubah) dan faktor risiko mayor 

(dapat diubah) sebagai berikut(Depkes RI, 2006): 

a. Faktor Risiko Minor 

Faktor risiko minor atau yang tidak dapat diubah antara lain umur, jenis 

kelamin dan keturunan. 

1) Umur,dikatakan memengaruhi kejadianhipertensi.Dengan bertambahnya 

umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Pada usia lanjut, 

hipertensi terutama ditemukan hanya berupa kenaikan tekanan darah 

sistolik.Kejadian ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh 

darahbesar. 

2) Jenis Kelamin, menurut jenis kelamin pria disebut memiliki gayahidup 

yang beresiko meningkatkan tekanan darah. Terdapat perbedaan rasio 

sekitar 2,29% antara pria dan wanita untuk peningkatan tekanan darah 

sistolik. Namun, jumlah penderita hipertensi lebih banyak terjadi pada 

wanita dibandingkan pria, hal tersebut disebabkan oleh adanya menopause 

(faktor hormonal) yang dialami wanita. Menurunnya kadar hormon seks 

(hormone estrogen yang terbuat dari kolesterol) setelah menopause 

menyebabkan wanita cenderung terkena hipertensi. 

3) Keturunan (genetik), dapat dilihat dari riwayat keluarga. Untuk jenis 

hipertensi primer sangat dipengaruhi oleh keturunan. Faktor keturunan 

atau genetik ini berkaitan dengan proses metabolisme pengaturan garam 

dan renin membran sel. Davidson menyatakan bahwa jika kedua orang tua 
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menderita hipertensi maka kemungkinan 45% akan diturunkan ke anak-

anaknya. 

b. Faktor Risiko Mayor 

Faktor risiko mayor atau yang dapat diubah antara lain berasal dari 

perilaku atau pola hidup, seperti obesitas, stress, merokok, alkohol, konsumsi 

garam berlebih, kurang aktivitas/olahraga dan lain-lain. 

1) Obesitas (kelebihan berat badan), atau biasa disebut kegemukan ialah 

keadaan dimana terjadi abnormalitas kadar lemak dalam tubuh yang 

dinyatakan melalui Indeks Massa Tubuh (IMT). Obesitas berkaitan dengan 

tekanan darah, hal tersebut telah dibuktikan dalam beberapa studi yang 

menghasilkan adanya risiko lima kali lebih tinggi pada orang gemuk untuk 

terkena hipertensi. 

2) Stress atau rasa tertekan, marah, dendam, takut, murung dan rasa bersalah 

dikatakan sebagai ketegangan jiwa. Dimana hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap pelepasan hormon adrenalin sehingga memacu 

jantung berdenyut lebih cepat dan kuat maka terjadilah peningkatan 

tekanan darah. 

3) Merokok, terdapat hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko 

penyakit kardiovaskular telah banyak dibuktikan. Zat kimia dalam rokok 

jika masuk kedalam tubuh akan merusak lapisan endotel pembuluh darah 

arteri, kemudian berakibat kepada munculnya proses antereosklerosis dan 

tekanan darah tinggi. Merokok juga dapat meningkatkan denyut jantung 

karena meningkatnya kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot 

jantung. 

4) Alkohol, diduga dapat meningkatkan kadar kortisol dan volume sel darah 

merah sehingga menyebabkan darah mengental yang kemudian memicu 
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terjadinya peningkatan tekanan darah. Hasil studi menunjukkan bahwa 

mengonsumsi alkohol sebanyak 2-3 gelas setiap harinya dapat berdampak 

langsung kepada tekanan darah. 

5) Konsumsi garam berlebih, adanya kadar garam yang tinggi dalam tubuh 

mengakibatkan terserapnya cairan diluar sel sehingga terjadi penumpukan 

cairan dan meningkatkan volume tekanan darah. Untuk asupan garam 

berlebih (7-8 gram) dapat menaikkan tekanan darah diatas rata-rata. 

6) Kurang aktivitas atau kurang olahraga, dapat membantu menurunkan 

tekanan darah. Namun pada orang yang kurang aktivitas fisik dan olahraga 

dikatakan dapat terjadi obesitas atau kegemukan yang mana merupakan 

faktor risiko hipertensi. 

6. Epidemiologi Hipertensi 

Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer dikarenakan 

banyaknya penderita hipertensi yang tidak menyadari dirinya menderita 

hipertensi. Sebesar 50% penderita yang tidak menyadari dirinya menderita 

hipertensi, akhirnya semakin parah karena tidak ada upaya pengobatan 

ataupun pengendalian hipertensi(Kementerian Kesehatan RI, 2019). 

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 prevalensi penderita hipertensi 

di Indonesia sebanyak 25,8% (usia ≥ 18 tahun). Berdasarkan umur, penderita 

hipertensi tertinggi ialah pada lanjut usia (> 75 tahun) dengan prevalensi 

sebesar 63,8%, hal tersebut dikarenakan kejadian hipertensi berbanding lurus 

dengan bertambahnya usia. Adapun berdasarkan jenis kelamin, penderita 

didominasi oleh perempuan yaitu 28,8% sedangkan laki-laki 22,8%. 

Hipertensi merupakan penyakit yang selalu menempati posisi             

10 tertinggi ditingkat puskesmas, yang mana setiap tahunnya terjadi 

peningkatan. Berdasarkan aspek geografis, hipertensi banyak terjadi di daerah 
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kota dan wilayah pantai. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan 

bahwa presentase penderita hipertensi di perkotaan sebesar 26,1% sedangkan 

pedesaan 25,5%. Pola hidup masyarakat perkotaan seperti pola makan tidak 

seimbang, stress, merokok, kegemukan dan alkohol bisa jadi penyebab 

tingginya kejadian hipertensi. Adapun untuk wilayah pantai diduga banyak 

penderita hipertensi dikarenakan tingginya konsumsi garam. 

7. Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani secara 

serius. Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endothel 

arteri dan mempercepat atherosklerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk 

rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah 

besar.Diantara penyakit komplikasi tersebut, kematian akibat hipertensiyang 

tidak diobati utamanya berupa stroke pada penderita hipertensi beratdan 

resisten, gagal ginjal pada penderita hipertensi dengan kerusakan ginjal serta 

penyakit jantung koroner dan gagal jantung pada penderita hipertensi 

sedang(Ningrum et al., 2018). 

8. Penatalaksanaan Hipertensi 

Penatalaksanaan penyakit hipertensi bertujuan untuk mengendalikan 

angkakesakitan dan angka kematian akibat penyakit hipertensi dengan cara 

seminimalmungkin menurunkan gangguan terhadap kualitas hidup penderita 

(Depkes RI, 2006). Untuk tahap pencegahan hipertensi dapat dilakukan 

melalui dengan cara berikut ini(Puspita, 2016): 

a. Promosi kesehatan, melalui pendidikan dan penyuluhan kesehatan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hipertensi. 

b. Proteksi spesifik, dengan cara mengurangi faktor risiko kejadian hipertensi. 



 
 

32 
 

 
 

c. Diagnosis dini, yaitu melalui screening dengan memeriksakan tekanan darah 

sebelum penyakit menjadi parah. 

d. Pengobatan yang tepat, yaitu pemberian pengobatan komprehensif dan kausal 

awal keluhan. 

e. Rehabilitasi, yakni upaya perbaikan dampak lanjut hipertensi yang tidak bisa 

diobati. 

Upaya penatalaksanaan hipertensi pada dasarnya dapat dilakukan 

melalui terapi non farmakologi dan terapi farmakologi (Depkes RI, 2006). 

a. Penatalaksanaan Non Farmakologis 

Penatalaksanaan hipertensi non farmakologis disebut juga  modifikasi pola 

hidup. Modifikasi pola hidup ini dapat dikatakan upaya pengendalian faktor risiko 

yang berguna untuk menurunkan tekanan darah penderita hipertensi, mengurangi 

risiko kardiovaskular dan meningkatkan efek antihipertensi. 

Modifikasi pola hidup yang dimaksud antara lain : 

1) Menurunkan berat badan bila gemuk (IMT > 27) 

Hal ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien 

hipertensi. Mengonsumsi buah dan sayur 5porsi per hari dapat menurunkan 

tekanan darah sistolik 4,4mmHg dan tekanan darah diastolik 2,5 mmHg. 

Insiden hipertensi meningkat 54 sampai 142 % pada penderita-penderita yang 

gemuk. Penurunan berat badan dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang 

cukup besar biasanya disertai dengan penurunan tekanan darah(Sukma et al., 

2018). Hubungan erat antara obesitas dengan hipertensi telah banyak 

dilaporkan. Upayakan untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai IMT 

normal 18,5-22,9 kg/m2, lingkar pinggang<90 cm untuk laki-laki atau <80 cm 

untuk perempuan. 
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2) Latihan fisik secara teratur 

Yaitu selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali/minggu. Olahraga 

isotonik seperti berjalan kaki, jogging, berenang dan bersepeda berperan 

dalam penurunan tekanan darah. Aktivitas fisik yang cukup dan teratur 

membuat jantung lebih kuat. Hal tersebut berperan pada penurunan Total 

Peripher Resistance yang bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. 

Melakukan aktifitas fisik dapat menurunkan tekanan darah sistoliksekitar 5-10 

mmHg. Olahraga secara teratur juga berperan dalam menurunkan jumlah dan 

dosis obat anti hipertensi (Ningrum et al., 2018).Berolahraga seperti senam 

aerobik atau jalan cepat selama 30-45menit (sejauh 3 kilometer) lima kali 

perminggu, dapat menurunkan TDS 4mmHg dan TDD 2,5 mmHg. Berbagai 

cara relaksasi seperti meditasi,yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem 

syaraf, sehingga menurunkan tekanan darah. 

3) Mengurangi konsumsi garam 

Batas maksimal lima gram atau setara dengan satu sendok teh per hari 

pada saat memasak. Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah 

pada pasien hipertensi. Dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per-

hari, karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah 

sistolik (TDS) 4,4 mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) 2,5 mmHg. 

Asupan natrium hendaknya dibatasi <100 mmol (2g)/hari serata dengan 5 g 

(satu sendok teh kecil) garam dapur, cara ini berhasil menurunkan TDS        

3,7 mmHg dan TDD 2 mmHg. Bagi pasien hipertensi, asupan natrium dibatasi 

lebih rendah lagi, menjadi 1,5 g/hari atau 3,5 – 4 g garam/hari. Walaupun 

tidak semua pasien hipertensi sensitif terhadap natrium, namun pembatasan 

asupan natrium dapat membantu terapi farmakologi menurunkan tekanan 

darah dan menurunkan risiko penyakit kardiosvaskuler. 
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4) Mengurangi minum alkohol 

Penderita hipertensi yangmengurangi konsumsi alkohol akan 

menurunkan tekanan darahsistolik 3,8 mmHg. Satu studi meta-analisis 

menunjukan bahwa kadar alkohol seberapapun, akan meningkatkan tekanan 

darah. Mengurangi alkohol pada penderita hipertensi yang biasa minum 

alkohol, akan menurunkan TDS rerata 3,8 mmHG. Batasi konsumsi alkohol 

untuk laki-laki maksimal 2 unit per hari dan perempuan 1 unit per hari, jangan 

lebih dari 5 hari minum per minggu (1 unit = setengah gelas bir dengan5% 

alkohol, 100 ml anggur dengan 10% alkohol, 25 ml minuman 40% alkohol). 

5) Berhenti merokok 

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko yang tidak saja dapat 

dimodifikasi melainkan dapat dihilangkan sama sekali(Violita, 2015). 

Merokok sangat besar perananya dalam meningkatkan tekanan darah, hal 

tersebut disebabkan oleh nikotin yang terdapat didalam rokok yang memicu 

hormon adrenalin yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Tekanan 

darah akan turun secara perlahan dengan berhenti merokok. Selain itu 

merokok dapat menyebabkan obat yang dikonsumsi tidakbekerja secara 

optimal(Puspita, 2016). Tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk 

memberhentikan kebiasaan merokok. Beberapa metode yang secara umum 

dicoba adalah inisiatif sendiri, menggunakan permen yang mengandung 

nikotin, kelompok program, dan konsultasi/konseling ke klinik berhenti 

merokok (Depkes RI, 2013). 

Beberapa ahli mengatakan bahwa penatalaksanaan non farmakologi 

sama pentingnya dengan penatalaksanaan farmakologi. Khususnya pada 

penderita hipertensi derajat I, modifikasi pola hidup terkadang dapat 

mengendalikan tekanan darah dengan baik sehingga tidak lagi diperlukan 



 
 

35 
 

 
 

pengobatan atau pemberian obat dapat ditunda. Modifikasi pola hidup 

merupakan pelengkap dari pengobatan hipertensi untuk mendapat hasil yang 

lebih baik. Tanpa kombinasi modifikasi pola hidup utamanya pola makan 

akan sulit untuk mengontrol tekanan darah yang normal. 

b. Penatalaksanaan Farmakologis 

Penatalasanaan farmakologis pada hipertensi ialah dengan obat. Prinsip 

pemberian obat antihipertensi ialah sebagai berikut : 

1) Pengobatan hipertensi sekunder diutamakan untuk menghilangkan 

penyebab atau kausal hipertensi. 

2) Pengobatan hipertensi primer ditujukan untuk menurunkan tekanan darah 

dengan harapan dapat memperpanjang umur serta mengurangi risiko 

timbulnya komplikasi. 

3) Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat 

antihipertensi. 

4) Pengobatan untuk penderita hipertensi primer ialah pengobatan jangka 

panjang bahkan kemungkinan seumur hidup. 

Pengobatan pada sebagian besar penderita hipertensi dimulai dengan dosis 

kecil yang kemudian ditingkatkan secara perlahan sesuai umur, kebutuhan dan 

hasil pengobatan. Obat hipertensi yang sebaiknya dipilih adalah obat yang dapat 

memberikan efek penurunan tekanan darah dalam 24 jam dengan dosis sekali 

sehari. Pengobatan dengan dosis tunggal lebih baik dikarenakan kepatuhan lebih 

baik, harga obat terjangkau, kontrol tekanan darah perlahan dan persisten serta 

dapat melindungi penderita dari risiko serangan jantung, stroke, dan kematian 

mendadak akibat peningkatan tekanan darah saat bangun tidur. 

Dalam pengobatan hipertensi, jika tekanan darah menurun dan dosis 

antihipertensi stabil dalam jangka waktu 6-12 bulan maka dosis dapat diturunkan 
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tetapi tidak dapat dihentikan. Terapi obat ini disesuaikan dengan tingkat hipertensi 

serta ada tidaknya komplikasi penyakit atau keadaan khusus pada penderita. Bila 

terapi tunggal tidak berhasil maka perlu diberikan terapi kombinasi(Aulia, 2018). 

Obat antihipertensi yang paling sering digunakan sebagai tahap pertama 

sebagai berikut (Depkes RI, 2006) : 

1) Diuretik 

Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan 

tubuh (lewat kencing) sehingga volume cairan ekstraseluler dan plasma 

ditubuh berkurang sehingga terjadi penurunan curah jantung. Contoh obat-

obatan yang termasuk golongan diuretik adalah hidroklorotiazid, klortalidon, 

bendroflumentiazid, indamapid, xipamid, furosemid (diuretik kuat), amilorid 

dan spironolakton. 

2) Penghambat simpatis  

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas saraf 

simpatis secara sentral (saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas). Contoh 

obat yang termasuk dalam golongan penghambat simpatetik adalah metildopa, 

klonidin, dan reserpin. 

3) Betabloker 

Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan 

daya pompa/curah jantung dan penekanan sekresi renin. Contoh obat-obatan 

yang termasuk dalam golongan beta bloker adalah : metoprolo, propanolol, 

cabutolol, atenolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, dan timolol. 

4) Vasodilator 

Mekanisme jenis obat ini adalah bekerja langsung pada pembuluh 

darah dengan cara relaksasi otot polos (otot pembuluh darah) yang akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi pembuluh darah. Contoh obat 
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dalam golongan ini adalah doksazosin, prazosin, hidralazin, minoksidil, 

diazoksid, dan sodium nitropusid. 

5) Penghambat enzim konversi Angiotension (ACE) 

Mekanisme kerja obat golongan ini adalah menghambat pembentukan 

Angiotnsion II yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh 

obat yang termasuk golongan ini adalah kaptopril, lisinopril, fosinopril, 

ramipril, silazapril, benazepril, kuinapril, dan delapril. 

6) Angiotension kalsium 

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat kontraksi jantung 

(kontraktilitas) sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh golongan 

obat ini adalah nifedipin, diltiasem, verapamil, amlodipin, felodipin, isradipin, 

dan nikardipin. 

7) Penghambat reseptor angiontension II 

Mekanisme kerja obat jenis ini ialah dengan cara menghalangi 

penempelan zat angiontension II pada reseptornya yang mengakibatkan 

ringannya daya pompa jantung. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan 

ini adalah valsartan dan irbesartan. 

Selanjutnya untuk tatalaksana penderita hipertensi, The Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evalution, and Treatment of High Blood 

Pressure 7  menganjurkan memulai pengobatan awal sesuai dengan derajat 

atau klasifikasi hipertensi yang dapat dilihat pada table 2.2 

 

 

Tabel 2.2 

Tatalaksana Hipertensi menurut The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC) 7 

Klasifikasi Tekanan Tekanan Terapi Obat Awal 
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Tekanan 

Darah 

Sistolik 

(mmHg) 

Diastolik 

(mmHg) 
Terapi Indikasi 

yang Memaksa 

Dengan 

Indikasi yang 

Memaksa 

Normal  < 120 < 80 - - 

Prehipertensi 120-139 80-90 Tidak ada 

indikasi obat 

Obat-obatan 

untuk indikasi 

yang memaksa 

Hipertensi 

Tingkat 1 

140-159 90-99 Diauretika jenis 

Thiazide, untuk 

sebagian besar 

kasus dapat 

dipertimbangkan 

ACEI, ARB, 

BB, CCB, atau 

kombinasi 

Obat-obatan 

untuk indikasi 

yang memaksa 

Hipertensi 

Tingkat 2 

≥ 160 ≥ 100 Kombinasi 2 

obat untuk 

sebagian besar 

kasus umumnya 

diauretika jenis 

Thiazide dan 

ACEI atau ARB 

atau BB atau 

CCB 

Obat 

antihipertensi 

lain (ACEI, 

ARB, BB, 

CCB) sesuai 

kebutuhan 

Sumber : Health, 2003 ;(Sudoyo et al., 2006) 

Tuntutan untuk berobat terus-menerus terhadap penderita hipertensi 

menyebabkan tidak sedikit di antaranya putus berobat karena putus asa. Padahal 

dalam agama Islam Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tidak 

berputus asa dari rahmat-Nya. Karena setiap ketentuan dan musibah yang 

diberikan kepada manusia adalah rahmat dari Allah SWT untuk dijadikan 

pelajaran agar hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dalam firman 

Allah dalam QS. Yusuf/12: 87 sebagai berikut : 

 

 

ِ ۖ إِنَّهُۥ ََل يَ  ْوحِ ٱَّللَّ ِ َوََل تَ۟اْيـَٔسُو۟ا ِمن رَّ ْوحِ ٱَّللَّ ِفُرون إَِلَّ ٱْلقَوْ ۟اْيـَُٔس ِمن رَّ ُم ٱْلَكٰ  

Terjemahnya : 

”...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 
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D. Tinjauan Tentang Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku dan usaha yang dilakukan dalam 

menghadapi kondisi sakit, salah satu alasan untuk tidak bertindak karena fasilitas 

kesehatan yang jauh jaraknya. Akses pelayanan kesehatan merupakan tersedianya 

sarana kesehatan (seperti rumah sakit, klinik, puskesmas), tersedianya tenaga 

kesehatan, dan tersedianya obat-obatan (Depkes RI, 2013). Pelayanan kesehatan 

yang baik adalah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat. Akses pelayanan kesehatan dapat dilihat dari sumber daya dan 

karakteristik pengguna pelayanan kesehatan.  

Akses terhadap layanan kesehatan artinya pelayanan kesehatan harus dapat 

dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, 

ekonomi,organisasi dan bahasa, lama dan biaya atauhambatan fisik lain yang 

dapat menghalangi seseorang untuk menerimalayanan kesehatan. Keterjangkauan 

akses yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari segi jarak, waktu tempuh, 

kemudahan transportasi dan lama waktu tunggu untuk mencapai pelayanan 

kesehatan. Semakin jauh jarak rumah pasien dari tempat pelayanan kesehatan dan 

sulitnya transportasi maka akan berhubungan dengan keteraturan berobat (Sujudi, 

1996:64). Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo(2013) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara akses pelayanan kesehatan menuju fasilitas kesehatan dengan 

kepatuhan minum obat. 

E. TinjauanTentang Dukungan Keluarga 

Dukungan dapat menjadi sumber motivasi untuk perubahan perilaku 

kesehatan. Friedman (1998) mengatakan bahwa terdapat empat jenis dukungan 

yaitu dukungan informasional yaitu dalam bentuk informasi, nasihat, ide, arahan 

dan sebagainya yang dibutuhkan. Dukungan kedua adalah dukungan emosional 

untuk mencapai rasa damai dan aman berupa simpatik, empatik, kepercayaan, 
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perhatian dan cinta. Dukungan ketiga ialah dukungan instrumental yaitu 

memberikan peralatan lengkap, obat-obatan dan lain-lain yang dibutuhkan. Dan 

yang terakhir yaitu dukungan penilaian dalam bentuk pemberian penghargaan 

atau bentuk apresiasi(Awaluddin et al., 2018). 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Untuk mencapai perilaku 

sehat di masyarakat, maka mestinya dimulai pada masing-masing tatanan 

keluarga. Dalam teori pendidikan dikatakan, bahwa keluarga adalah tempat 

persemaian manusiasebagai anggota masyarakat. Karena itu bila persemaian itu 

jelek maka jelas akan berpengaruh pada masyarakat. Agar masing-masing 

keluarga menjadi tempat yang kondusif untuk tempat tumbuhnya perilaku sehat 

bagi anak-anak sebagai calon anggota masyarakat,maka promosi sangat berperan 

(Notoatmodjo, 2010). 

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan dan penerimaan terhadap 

penderita yang sakit. Hipertensi memerlukan pengobatan seumur hidup, dukungan 

sosial dari orang lain sangat diperlukan dalam menjalani pengobatannya. 

Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu seseorang dalam 

menjalankan program-program kesehatan dan juga secara umum orang yang 

menerimapenghiburan, perhatian dan pertolongan yang mereka butuhkan dari 

seseorangatau kelompok biasanya cenderung lebih mudah mengikuti nasehat 

medis (Sukma et al., 2018). 

Dukungan keluarga seperti nasehat, mendampingi ke pelayanan kesehatan 

dan mengingatkan jadwal minum obat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan 

minum obat. Hal tersebut dibuktikan dalam penilaian pada tahun 2018 

menemukan bahwa pengawasan keluarga berpengaruh terhadap perilaku minum 

obat sebagai pengendalian hipertensi (p = 0,000)(Ningrum et al., 2018). Penelitian 

serupa pada tahun Sukmai, dkk juga menemukan adanya hubungan antara 
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dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat (p = 0,006)                        

(Sukma et al., 2018). 

F. TinjauanTentang Dukungan petugas kesehatan 

Dukungan dari tenaga kesehatan profesional merupakan faktor lain yang 

dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari petugas dapat 

menyebabkan berperilaku positif. Perilaku petugas yang ramah dan segera 

mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama, serta penderita diberi penjelasan 

tentang obat yang diberikan dan pentingnya makan obat yang teratur. 

Peran serta dukungan petugas kesehatan sangatlah besar bagi penderita, 

dimana petugas kesehatan adalah pengelola penderita sebab petugas adalah yang 

paling sering berinteraksi, sehingga pemahaman terhadap konsisi fisik maupun 

psikis menjadi lebih baik dan dapat memengaruhi rasa percaya dan menerima 

kehadiran petugas kesehatan dapat ditumbuhkan dalam diri penderita dengan baik 

(Puspita, 2016). 

Selain itu peran petugas kesehatan (perawat) dalam pelayan kesehatan 

dapat berfungsi sebagai comforter atau pemberi rasa nyaman, protector,dan 

advocate (pelindung dan pembela), communicator, mediator, danrehabilitator. 

Peran petugas kesehatan juga dapat berfungsi sebagai konseling kesehatan, dapat 

dijadikan sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga,kelompok, dan 

masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang kesehatan yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

Adapun menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, pada bagian Pasal satu menjelaskan bahwa tenaga kesehatan 

ialah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang 
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kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan (Violita, 2015). 

Dukungan petugas kesehatan dapat berupa pemberian informasi kepada 

penderita mengenai penyakit dan manfaat pengobatan, sehingga dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita. Hasil 

penelitian oleh Pratiwi & Perwitasari pada tahun 2017 menemukan bahwa 

dukungan petugas kesehatan berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada 

penderita hipertensi (Pratiwi & Perwitasari, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kerangka Teori 

 
Faktor Predisposisi 

(Predisposing Factors) 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Kepercayaan 
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Sumber: Modifikasi teori Lawrence Green (Notoatmodjo, 2010) 

Bagan 2.1 : Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

H. Kerangka Konsep 
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Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Dukungan Keluarga 

Dukungan Petugas Kesehatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui indept interview (wawancara 

mendalam) untuk mengetahui gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara 

holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis dengan 

menggunakan metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus 

kepada  pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi dunia. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2020 dan dilaksanakan di 

Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

C. Kriteria Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik 

snowball sampling (bola salju), yaitu metode pengambilan sampel diperoleh 

melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan kriteria informan 

sebagai berikut : 

1. Informan Utama 

a. Penderita hipertensi yang teregistrasi di Puskesmas Kajang Kabupaten 

Bulukumba 
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b. Menderita hipertensi minimal 1 tahun. 

Peneliti menentukan subjek dengan kriteria subjek menderita hipertensi 

minimal satu tahun karena sudah diasumsikan bahwa subjek tersebut sudah 

menjalani pengobatan dengan patuh dalam waktu yang relatiflama. 

c. Penderita hipertensi yang rutin/patuh dalam menjalani pengobatan. 

d. Penderita yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Kajang. 

e. Penderita yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian.  

2. Informan Kunci 

a. Merupakan petugas kesehatan di Puskesmas Kajang. 

b. Informan yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian. 

3. Informan Pendukung 

a. Merupakan keluarga dekat dari informan utama. 

b. Informan yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian. 

Peneliti membatasi jumlah informan tersebut dengan maksud agar data 

yang diperoleh lebih fokus dan tidak melebar. Informan yang terpilih 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepatuhan menjalani 

pengobatan di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

D. Metode Pengumpulan data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara mendalam terhadap informan dengan berpedoman pada 

pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pada pelaksanaannya daftar 

pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-

sumber data, dokumen, laporan, profil dan arsip-arsip lain yang ada 

hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

E. Instrumen penelitian 

Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Berisi tulisan singkat 

tentang daftar informasi yang akan atau perlu ditanyakan kepada informan 

penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan alat utama untuk 

menggali gambaran kepatuhan berobat danfaktor-faktor kepatuhan 

penderita dalam berobat hipertensi. Wawancara digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan datadan menemukan permasalahan yang harus diteliti 

danjuga hal-hal lain dari subyek secara lebih mendalam lagi yang 

berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi. Adapun 

pertanyaan wawancara seputar kepatuhan penderita hipertensi menjalani 

pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang dapat berkembang sesuai 

keadaan yang terjadi. 

2. Alat rekaman. Peneliti menggunakan berbagai alat rekaman seperti tape 

recorder, kamera foto dan video untuk merekam hasil wawancara 

mendalam. 
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F. Teknik pengolahan dan analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan cara 

mengumpulkan, mengorganisasikan, memilih-milih dan mengklasifikasikan untuk 

mendapatkan data menjadi sebuah informasi. Setelah peneliti mengumpulkan 

data, maka tahap selanjutnya yaknipengolahan datayang dilakukan dengan cara : 

1. Reduksi data 

Tahap ini dilakukan dengan merangkum data, memilih hal-hal pokok 

sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data pada hal-hal yang 

penting, mencari tema serta polanya.  Mereduksi data untuk menyederhanakan 

hasil dari proses wawancara guna mendapatkan data yang lebih fokus. 

2. Penyajian data 

Tahap ini dilakukan dengan cara menyajikan data bentuk teks naratif 

dalam bentuk uraian dan deskriptif. Penelitian ini akan menyajikan uraian 

tentang gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan 

di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah 

verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian ini 

dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan dengan 

bukti kuat dan kredibel. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas; uji kreadibilitas 

data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji depenabilitas 

(reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Adapun jenis uji yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan 
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menggunakan teknik triangulasi sumber, diskusi dengan teman sejawat dan 

membercheck. 

Trianggulasi sumber merupakan tekhnik pengumpulan informasi dari 

berbagai macam sumber. Prinsip trianggulasi adalah informasi mestilah 

dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bisa dalam 

sebuah kelompok. Trianggulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk 

membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Data Geografi 

Kecamatan Kajang terdiri dari 19 Desa / Kelurahan dan terdapat 3 

Puskesmas salah satunya ialah Puskesmas Kajang yang beralamat di Jalan 

Pendidikan No.7 bertempat di Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, 

Kabupaten Bulukumba dengan batas wilayah kerja administrasi yaitu : 

Utara : Desa Pattongko Kabupaten Sinjai 

Barat : Desa Bontorannu Wilayah Puskesmas Lembanna Kecamatan  

 Kajang 

Timur : Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Selatan : Teluk Bone 

Puskesmas Kajang dibangun pada tangga 15 Juni 1972 sebagai 

Puskesmas Rawat Jalan dan pada tahun 1974 dilakukan peningkatan dengan 

mengubah menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Pelayanan Persalinan sehingga 

berubah status menjadi Puskesmas Perawatan dan berdasarkan Permenkes No. 

75 Tahun 2014 termasuk kriteria Puskesmas Perawatan pedesaan, adapun luas 

wilayah administrasi kerja 75,05 km2yang terdiri dari 6 Desa dan2 Kelurahan 

yaitu : 

a. Kelurahan Tana Jaya terdiri dari 5 Lingkungan 

b. Kelurahan Laikang terdiri dari 6 Lingkungan 

c. Desa Lembang Lohe terdiri dari 3 Dusun 

d. Desa Lembang terdiri dari 4 Dusun 

e. Desa Possi Tanah terdiri dari 5 Dusun 

f. Desa Pantama terdiri dari 6 Dusun 
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g. Desa Mattoanging terdiri dari 6 Dusun 

h. Desa Lolisang terdiri dari 4 Dusun 

Wilayah kerja Puskesmas Kajang merupakan daerah dataran rendah 

dan tinggi serta mempunyai pesisir pantai dengan tingkat curah hujan rendah 

setiap tahunnya. Setiap desa dan kelurahan dapat dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun dengan kondisi jalan, 

ada yang beraspal namun juga masih ada sebagian jalan lingkungan dan dusun 

dengan kondisi jalannya sulit dilewati dengan kendaraan roda dua dan roda 

empat apalagi setelah musim penghujan. Waktu tempuh dari Puskesmas 

Kajang ke dusun wilayah kerja terjauh dengan kendaraan ± 19 menit. 

Sedangkan untuk jarak tempuh tempuh dari Puskesmas Kajang ke Ibukota 

Kabupaten Bulukumba ± 40 km2, atau waktu yang ditempuh selama = 1 jam   

1 menit dengan menggunakan kendaraan umum. 

2. Data Demografi 

Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah Puskesmas Kajang        

21656 jiwa, terdiri dari 10384 laki- laki dan 11272 perempuan.  

Untuk mata pencaharian penduduk sebagaian besar bertani, nelayan, 

pedagang dan Pegawai Negeri Sipil. Kondisi fisik Puskesmas Kajang saat ini 

perlu untuk ditingkatkan tampilannya mengikuti perkembangan zaman, 

mengingat Puskesmas tersebut adalah Rawat Inap sehingga perlu penambahan 

ruang rawat inap yang terpisah antara laki-laki, perempuan dan anak-anak, 

ruang rawat nifas serta sarana dan prasarana yang lain seperti gudang 

penyimpanan barang rusak, ruangan security, tempat parkir, dan rehabilitas 

rumah dokter, perawat dan bidan serta tersedianya garasi mobil ambulans. 
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3. Data Sosial, Budaya dan Pendidikan 

Mayoritas penduduk memeluk Agama Islam (99%), jumlah tempat 

ibadah sebanyak 62 buah, terdiri dari 9 mesjid dan 53 musollah. Tingkat 

pendidikan penduduk rata-rata adalah lulusan SD, SMP, SMA dan Sarjana. 

Sudah mendapatkan sarana informasi dan komunikasi melalui TV, radio, surat 

kabar, pos surat, telepon seluler juga internet. Adapun jumlah TK sebanyak  

13 buah, SD Negeri 21 unit, SMP Negeri 6 unit, MTS 2 unit, SMA Negeri       

1 unit dan SMK 1 unit. 

4. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Puskesmas Kajang 

Kabupaten Bulukumba yakni : 

a. Puskesmas     = 1 unit 

b. Puskesmas Pembantu    = 2 unit 

c. Kendaraan Roda 4    = 3 unit 

d. Kendaraan Roda 2 di Puskesmas  = 9 unit 

e. Kendaraan Roda Dua di Pustu  = 1 unit 

f. Poskesdes     = 6 unit 

g. Komputer      = 2 unit  

h. Telepon      = 8 unit 

i. Mesin Ketik    = 1 unit (Tidak Berfungsi) 

j. Ruang Rawat Inap    = 1 unit 

k. Ruang UGD    = 1 unit 

l. Ruang Rawat Nifas   = 1 unit 

m. Ruang Persalinan    = 1 unit 
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5. Peran Serta Masyarakat 

a. Jumlah Posyandu Balita   : 35 unit 

b. Jumlah Posyandu Lansia   : 8 unit 

c. Jumlah Kader Posyandu   : 175 orang 

d. Jumlah Kader Aktif   : 175 orang 

e. Jumlah Pos UKK    : 2 unit 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kajang yaitu         

di Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan November – Desember 2020. Penelitian ini bersifat 

deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai 

kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja 

Puskesmas Kajang. Adapun proses penelitian ini diawali dengan mengurus 

persuratan di Puskesmas Kajang lalu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 

Peneliti kemudian diberikan beberapa data-data informan utama yang merupakan 

penderita hipertensi yang rutin berobat ke Puskesmas Kajang. Kemudian peneliti 

datang mengunjungi rumah informan utama sekaligus informan pendukung lalu 

meminta kesediaannya untuk menjadi informan. 

Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) 

dengan pedoman wawancara kepada informan. Proses wawancara mendalam 

kepada informan utama dan informan pendukung dilakukan dirumah informan 

sedangkan untuk informan kunci dilakukan di Puskesmas Kajang. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan yaitu keterjangkauan akses pelayanan kesehatan, dukungan 

keluarga dan dukungan petugas kesehatan. Dari hasil penelitian yang telah 
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dilaksanakan akan dibahas ketiga faktor tersebut terkait kepatuhan penderita 

hipertensi dalam menjalani pengobatan. 

1. Karakteristik Informan 

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 13 orang informan, terdiri 

dari 6 informan utama (penderita hipertensi), 1 informan kunci (petugas 

kesehatan di puskesmas) dan 6 informan pendukung (keluarga terdekat 

informan utama). Berikut karakteristik informan utama, kunci dan pendukung 

dalam penelitian ini : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani 

Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan Status 

Lama 

Menderita 

1 NH P 60 SMEA 
Guru 

Mengaji 
Penderita 2 tahun 

2 NL P 72 SD IRT Penderita 1 tahun 

3 HS P 48 SMA IRT Penderita 4 tahun 

4 A P 68 SD IRT Penderita 1 tahun 

5 R P 53 S1 Wiraswasta Penderita 5 tahun 

6 SR P 43 SD IRT Penderita 2 tahun 

7 EW P 37 S1 PNS Dokter - 

8 AR L 61 SMEA Buruh 
Suami 

dari NH 

- 

9 SN P 48 SMA IRT 
Adik dari 

NL 

- 

10 MR L 22 SMA Mahasiswa 
Anak 

dari HS 

- 

11 S P 33 SMP IRT 
Anak 

dari A 

- 

12 TR P 65 S1 PNS 
Kakak 

dari R 

- 

13 F L 28 S1 
Tidak 

Bekerja 

Anak 

dari SR 

- 

Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah informan dalam 

penelitian ini yaitu 13 orang informan terdiri dari 6 (enam) orang 

merupakaninforman utama yaitu penderita hipertensi yang rutin melakukan 
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pengobatan, 1 (satu) orang merupakan informan kunci yaitu petugas kesehatan 

di puskesmas dan 6 (enam) orang merupakan informan pendukung yaitu 

keluarga terdekat informan utama. 

Rentang umur informan mulai dari 22 sampai 72 tahun. Berdasarkan 

jenis kelamin informan, laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 

10 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir informan, lulusan Strata 1 (S1) 

sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajatnya (SMA/SMEA) 

sebanyak 5 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang dan 

Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan informan, 

yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 5 orang, bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang, bekerja sebagai 

Wiraswasta sebanyak2 orang, bekerja sebagai Guru Mengaji sebanyak             

1 orang, bekerja sebagai Buruh sebanyak 1 orang dan yang tidak bekerja 

sebanyak 1 orang. Berdasarkan lama menderita hipertensi, 2 tahun sebanyak    

2 orang, 1 tahun sebanyak 2 orang, 5 tahun sebanyak 1 orang, dan 4 tahun 

sebanyak 1 orang. 

2. Kepatuhan Menjalani Pengobatan 

Kepatuhan menjalani pengobatan adalah ketaatan penderita dalam 

menjalani pengobatan atau konsumsi minum obat sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh dokter.  

a. Kepatuhan berobat hipertensi 

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka rutin berobat ke puskesmas 

dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Berikut kutipan 

wawancara dengan informan utama : 

“Sering tiap bulan kalau pergi ke puskesmas periksa tensiku atau       

di rumahnya  juga dokter kuperiksa. Tiap malam kuminum obatku.” 
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(Saya selalu memeriksa tekanan darah di puskesmas setiap bulan dan 

terkadang di tempat praktek dokter juga. Saya meminum obat 

antihipertensi saya setiap malam) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Iye rutinji. Kalau obat sih iyya seringji minum obat karena kalau 

saya rasa lagi itu oleng, saya naik lagi di dokter pergi periksa...” 

(Iya saya rutin berobat. Saya sering meminum obat antihipertensi jika 

saya merasakan pusing kemudian saya pergi ke dokter untuk berobat) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

“Iye alhamdulillah rutinji. Kalau obat tekanan dari dokter cukup 

kalau malamji satu kaliji kalau sudah makan” 

(Alhamdulillah, saya rutin berobat dan meminum obat antihipertensi. 

Obat antihipertensi yang dari dokter saya minum setiap malam satu kali 

setelah selesai makan) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Pernyataan informan tentang kepatuhan berobat dibenarkan oleh keluarga 

dekat informan selaku informan pendukung. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Iye sering biasa malam-malam minum obat dari puskesmas, obat 

tekanan dengan obat keram toh karena biasa keram juga dikasi sama 

dokter langsung biasa...Biasa 2 minggu naik lagi tensi tapi alhamdulillah 

sudah normal. Biasa3 kali 4 kali sebulan naik tensi.” 

(Iya. Dia biasanya meminum obat yang diberikan di puskesmas setiap 

malam dan ada juga obat untuk mengatasi kram karena dia biasanya 

merasakan kram. Dia biasanya kontrol ke puskesmas setiap 2 minggu atau 

3 sampai 4 kali sebulan) 

(SN, Perempuan, 48 tahun) 

“Iya ini adekku termasuk rutin berobat dia juga toh biasa                  

ke puskesmas juga.” 

(Iya adik saya rutin berobat ke puskesmas) 

(TR, Perempuan, 65 tahun) 

“Iyya, dia selalu meminum obatnya tiap malam itu, obat yang dari 

puskesmas toh.” 
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(Iya, dia selalu meminum obatnya yang diberikan di puskesmassetiap 

malam) 

(F, Laki-laki, 28 tahun) 

Berdasarkan pernyataan informan tentang kepatuhan berobat dibenarkan 

pula oleh dokter EW selaku informan kunci yang biasanya menangani penderita 

hipertensi di puskesmas. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“....Kebanyakan pasien yang hipertensi pasti dia datang kontrol 

karena pasti ada keluhan yang dia rasakan kalau dia tidak minum obat. 

Karena rata-rata semua pasien hipertensi mereka rajinji kontrol 

semuanya.” 

(Rata-rata pasien hipertensi pasti datang untuk kontrol karena mereka 

merasakan keluhan jika tidak minum obat. Rata-rata semua pasien 

hipertensi rajin kontrol ke puskesmas) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 

Namun beberapa informan berhenti berobat untuk sementara dengan 

alasan karena merasa sudah membaik dan adanya virus COVID-19. Berikut 

kutipan wawancara tersebut : 

“...Tapi ini berhentika 1 bulan kan baek-baekmi kurasatoh, kubilang 

disituma dulu periksa di keponakanku deh yang dokter diatas kubilang 

besok-besokpi lagi naikka...” 

(Akan tetapi sekarang saya berhenti berobat sudah sebulan karena saya 

merasa sudah sehat. Untuk sementara saya berobat di keponakan saya, lain 

waktu saya ke puskesmas lagi) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“...Cuman akhir-akhir ini semenjak saya sakit, saya tidak naik kontrol 

karena ada corona toh jadi malla-mallaka naik...” 

(Hanya akhir-akhir ini semenjak saya sakit, saya tidak ke puskesmas 

untuk kontrol karena ada virus COVID-19jadi saya takut ke puskesmas) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 
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b. Penggunaan obat tradisional 

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka mengonsumsi obat 

tradisional namun jenis obatnya yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara 

dengan informan utama : 

“Eh anu apa seng itu kuminum eeee daun krofil dimasak baru 

diminum airnya itu kalau sudahma minumngi itu tiga kali berturut-turut 

biasa turun-turungi tiga kali satu minggu...” 

(Saya sering meminum daun krofil, saya memasak daunnya kemudian 

meminum airnya. Biasanya setelah minum 3 kali berturut-turut, tekanan 

saya turun. Saya minum3 kali seminggu) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Biasa mentimun saya masak atau parut baru saya minum airnya toh, 

obat untuk menurunkan tekanan...” 

(Saya biasanya memasak atau memarut mentimun, saya meminum 

airnya untuk menurunkan tekanan) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

“Iya ada juga herbal, kayak daun salam, ee serre biasa juga daun 

karsenyang paling sering itu yang tiga macam. Kalau saya sudah masak, 

saya dinginkan baru saya minum airnya...” 

(Iya saya juga meminum obat herbal. Ada 3 macam yang sering saya 

minum seperti daun salam, serai dan daun kersen. Saya masak, dinginkan 

kemudian saya meminum airnya) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Pernyataan informan tentang penggunaan obat tradisional dibenarkan oleh 

keluarga dekat informan selaku informan pendukung. Berikut kutipan wawancara 

tersebut : 

“Iye ada obat tradisional juga.” 

(Iya ada juga obat tradisional) 

(AR, Laki-laki, 61 tahun) 
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“Mentimun biasa saya liat dia minum.” 

(Dia biasanya meminum mentimun) 

(TR, Perempuan, 65 tahun) 

“Iya ada ramuan juga kayak daun salam dengan daun karsen.“ 

(Iya ada obat tradisional seperti daun salam dan daun kersen) 

(F, Laki-laki, 28 tahun) 

Penggunaan obat tradisional dan obat hipertensi dari dokter diperbolehkan 

asalkan penggunaannya tidak bersamaan. Seperti yang dikatakan oleh dokter EW, 

berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Maksudnya saya sih tidak ada masalah selama ee jarak untuk minum 

obat dan obat tradisonal yang dia minum tidak bersamaan toh biar sama-

sama bekerja...” 

(Tidak ada masalah selama jarak untuk meminum obat dokter dan obat 

tradisional yang dia minum tidak bersamaan agar sama-sama bekerja) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 

c. Alasan patuh berobat 

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka patuh dalam menjalani 

pengobatan dengan alasan adanya keinginan untuk sembuh. Berikut hasil 

wawancara dengan informan utama : 

“Karena mauki sembuh do, mauki sembuh. Ada istilah orang disini 

‘Parallu matea sunnah tarile’ penting itu meninggal tapi sunnah kalau 

berobatki jadi makanya tidak ada orang yang tidak meninggal cuman 

belumpi saatnya..” 

(Karena saya ingin sembuh. Disini terdapat istilah bahwa ‘Kematian 

pasti ada akan tetapi sunnah jika kita berobat’. Oleh karena itu, tidak ada 

orang yang tidak meninggal hanya belum saatnya) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Eee saya itu selalu ingin berobat karena itumi saya masih mau sehat 

bagaimanapun juga kita toh namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya 

itu saya harus berobat saya masih mau sehat...” 
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(Saya selalu ingin berobat karena saya masih ingin sehat, 

bagaimanapun juga namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya itu saya 

harus berobat karena saya masih ingin sehat) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

“Karena mauka sehat do, mauka kuat, kembali pulih do begitu.” 

(Karena saya ingin sehat, ingin kuat, kembali pulih) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Beberapa informan juga menambahkan bahwa selain alasan keinginan 

untuk sembuh, masih ada alasan yang lainnya yakni masih memikirkan keadaan 

anaknya. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“...Bilangka tidak takutka mati tapi janganki dulu kodong sudahpi 

berkeluarga anakku kuminta sama Tuhan toh makanya rutinka berobat...” 

(Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak takut untuk mati tapi saya 

meminta kepada Tuhan untuk jangan dulu mengambil nyawa saya karena 

anak saya belum berkeluarga. Oleh karena itu saya rutin untuk berobat) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“...Lagian anak-anakku juga kupikir toh kalau saya sakit, anak-anakku 

juga bagaimana toh.” 

(Saya memikirkan anak-anak saya, jika saya sakit, bagaimana dengan 

keadaan anak-anak saya) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

d. Kendala selama pengobatan 

Sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak mengalami 

kendala selama pengobatan hipertensi. Berikut hasil wawancara dengan informan 

utama : 

“Ndak adaji iyya.” 

(Tidak ada) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 
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“Oh tidak adaji.” 

(Tidak ada) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

Kemudian informan R menambahkan bahwa pernah mengalami 

ketidakcocokan dengan salah satu obat hipertensi. Berikut kutipan wawancara 

tersebut : 

“...Cuman pernah ada itu satu obat kalau saya konsumsi mungkin 

bertentangan dengan penyakitku karena kan saya lambung juga jadi kalau 

saya minum lain-lain saya rasakan kayak gemetar-gemetar begitu.” 

(Pernah ada satu obat jika saya konsumsi mungkin bertentangan 

dengan penyakit saya karena saya juga ada penyakit lambung jadi jika 

saya meminum obatnya, saya merasakan gemetar) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

Berbeda halnya dengan informan SR yang terkendala di masalah biaya   

dan obat. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Biaya kemudian agak-agak pusing dan kurang nafsu makan kalau 

terlalu banyak minum obat do.” 

(Terkendala biaya kemudian agak pusing dan kurang nafsu makan jika 

terlalu banyak mengonsumsi obat) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

3. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang dapat 

dijangkau oleh seluruh masyarakat. Keterjangkauan akses pelayanan 

kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemudahan informan 

dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan, yakni dilihat dari segi jarak 

tempuh, waktu tempuh, transportasi dan waktu tungu pelayanan di puskesmas. 

a. Jarak tempuh dari tempat tinggal ke puskesmas 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi seberapa jauh jarak tempuh  

dari tempat tinggal informan menuju puskesmas. Secara keseluruhan informan 
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mengatakan bahwa jarak yang ditempuh dari tempat tinggal ke puskesmas yaitu 

kisaran 600 meter hingga 3 km. Berikut ini hasil wawancara dengan informan 

utama : 

“Kalau biasaka pergi toh ke puskesmas eee sekitar 1 kiloan 

mungkin…” 

(Saya biasanya pergi ke puskesmasmungkin sekitar 1 km) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Oh kalau jaraknya ke atas itu kira-kira lebih 1 kilo.” 

(Jarak ke puskesmas kurang lebih 1 km) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Eee 600 meter lebih mungkin kalau ke ataski.” 

(Sekitar 600 meter lebih ke puskesmas) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

“Eee jaraknya disini, ada 3 kilo.” 

(Jaraknya3 km) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Adapula beberapa informan menambahkan merasa bahwa jarak tempat 

tinggalnya menuju puskesmas itu tidak jauh namun jaraknya cukup dekat dengan 

puskesmas. Berikut ini kutipan wawancara tersebut : 

“…Ka ndk terlalu jauhji juga itu puskesmas dari rumah.” 

(Karena rumah ke puskesmas tidak terlalu jauh) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Sederhanaji, sedang-sedanglah…” 

(Tidak terlalu jauh, sedang-sedang) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 
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b. Waktu tempuh dari tempat tinggal ke Puskesmas 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang berapa lama waktu 

yang dibutuhkan dari tempat tinggal informan untuk bisa sampai ke puskesmas. 

Secara keseluruhan informan mengatakan bahwa waktu tempuh dari tempat 

tinggal informan ke puskesmas beragam, yaitu berkisar 2 – 30 menit 

perjalanan.Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama : 

“Kemungkinan 15 menit.” 

(Kemungkinan 15 menit) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Biasa 5 menit sampai maki ka dekatji disini puskesmas.” 

(Biasanya 5 menit sudah sampai karena puskesmas dekat) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Oo dekat sekaliji 2 menit lah.” 

(Dekat sekali, hanya membutuhkan waktu 2 menit) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

“Ndak cukupji 1 jam, setengah jamji.” 

(Tidak cukup 1 jam, hanya setengah jam) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Adapula beberapa informan yang menambahkan bahwa kondisi jalanan 

dari tempat tinggal informan menuju puskesmas sudah diaspal sehingga 

perjalananke puskesmas lancar. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Jalanannya aspalsemuaji jadi lancar-lancarji jalanan kalau ke 

puskesmas” 

(Jalanannya sudah diaspal sehingga perjalanan ke puskesmaslancar) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 
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“Jalanannya bagusji, jadi cepat sampai” 

(Jalanannya bagus sehingga cepat sampai) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

Berbeda dengan pernyataan SR yang mengatakan bahwa kondisi jalanan 

yang dilalui masih ada yang berbatu-batu. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Oh jalanannya disini iyya kita lihatmi saja berbatu-batuki, sampai 

paki disana dekat pelabuhan baru aspal jalanannya” 

(Jalanannya berbatu-batu, namun di dekat pelabuhan jalanannya 

sudahdiaspal) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

c. Jenis transportasi yang digunakan ke Puskesmas 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang jenis transportasi yang 

digunakan informan untuk menjangkau puskesmas. Sebagian besar informan 

menggunakan kendaraan pribadinya seperti sepeda motor untuk menjangkau 

layanan di puskesmas. Berikut hasil wawancara dengan informan utama : 

“Naik motorja dibonceng biasa sama suamiku atau anakku.” 

(Saya biasanya diantar oleh suami atau anak saya menggunakan 

sepeda motor) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Naik motorka.” 

(Saya menggunakan sepeda motor) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Adapula informan yang menambahkan bahwa untuk menjangkau 

puskesmas maka informan harus menggunakan angkutan umum jika saat itu tidak 

ada kendaraan yang bisa digunakan. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Mangojekka. Kadang kalau turun anakku ke laut naik ojekma…” 

(Jikaanak saya pergi melaut saya menggunakan jasa ojek) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 
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“Naik motorka, kadang juga naik mobilka kalau ada lewat mobil 

depan rumah.” 

(Saya menggunakan sepeda motor, namun terkadang saya juga 

menggunakan angkot jika ada angkot yang lewat didepan rumah) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Berbeda halnya dengan informan NH dan NL yang memilih untuk berjalan 

kaki. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Biasa jalanja karena belajarka jalan toh, ka ini kubiasakan diriku 

jalan, diboncengja tapi tidak mauka,bilang  janganmi jalan-jalanma 

supaya bisaka jalan.” 

(Biasanya saya berjalan dikarenakan saya ingin membiasakan diri 

berjalan.Terkadang saya mendapat tawaran untuk diantar namun saya 

menolak karena alasan itu) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Jalan kaki disini kan dekat sama itu ibu NH, selaluka sama itu dia.” 

(Karena jaraknya dekat, maka saya memilih berjalan kaki bersama ibu 

NH) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

Berdasarkan pernyataan informan mengenai jarak, waktu dan transportasi, 

sejalan dengan pernyataan dokter selaku informan kunci yang mengatakan untuk 

mencapai layanan kesehatan di puskesmas sangat terjangkau. Berikut kutipan 

wawancara tersebut : 

“Sangat terjangkau karena maksudnya eee untuk transportasi disini 

kan mudah toh untuk tempat pelayanan di puskesmas ini mudahki toh 

transportasinya, lokasi strategis pokoknya semuanya strategiski untuk 

tempat pelayanan dan transportasi terjangkau kepada pasien.” 

(Sangat terjangkau. Transportasi mudah untuk ke tempat pelayanan     

di puskesmas.Lokasi strategis, semuanya strategis sehingga terjangkau 

kepada pasien) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 
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d. Lama waktu tunggu pelayanan di Puskesmas 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang berapa lama waktu 

yang dibutuhkan informan untuk mengakses layanan di puskesmas. Seluruh 

informan menyatakan bahwa, waktu tunggu pelayanan di puskesmas biasanya 

lama, sekitar 1-2 jam lebih karena adanya sistem antri. Berikut hasil wawancara 

dengan informan utama: 

“Ih biasa lamaki kalau banyak pasien, biasa ta 2 jamki disitu kan 

antrian toh. Biasa datangka jam 8 banyakmi antrian itu, biasa antrian 

berapaka itu 20an. Jam 8 ki kesana soalnya jam begitu adami dokter 

istilahnya jam 8 tapi banyakmi orang menunggu….” 

(Jika banyak pasien biasanya lama dan mengantri sampai 2 jam. Jika 

saya datang jam 8, biasanya sudah banyak antrian. Pada jam 8 dokter 

sudah berada di puskesmas) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Biasa lama itu diatas eee 2 jam lebih kira-kira. Antri juga kalau       

ke puskesmaski jadi kalau datang maki langsungmi ambil antrian baru 

ditunggumi sampaita dipanggil tapi kalau ke puskesmaska biasa banyakmi 

orang, jadi itumi biasa nakasi lamaki toh apalagi kalau sudah terlambat 

datang” 

(Biasanya lama sekitar 2 jam lebih karena sistem antri. Sesampainyadi 

puskesmas, saya bergegas mengambil antrian,kemudian menunggu hingga 

namanya dipanggil. Saya biasanya lama karena banyak pasien apalagi jika 

sudah datang terlambat) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Biasa lamayya ka antri orang, kan ambilki nomor antriando. 

Dipanggilpi namata baru masuk maki diperiksa, kalau sudahmaki 

diperiksa dikasi maki obat kalau habismi obatta. Ada kapang 1 jam lebih 

orang mengantri jadi haruski cepat-cepat kalau mauki cepat diperiksa.” 

(Biasanya lama karena sistem antri. Setelah nama saya dipanggil, saya 

diperiksa kemudian diberikan obat apabila obatnya sudah habis. Saya antri 

sekitar 1 jam lebih jadi harus datang cepat jika ingin cepat berobat) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 
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Informan NH kemudian menambahkan bahwa untuk pelayanan penyakit 

hipertensi terhadap penderita tidak berlangsung lama. Berikut kutipan wawancara 

tersebut : 

“…Tapi kalau dilayani maki toh ndk terlalu lamaji, ituji antriannya 

biasa lama sekali.” 

(Waktu pelayanannya cukup singkat hanya saja antrian terkadang 

memakan waktu lama) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

Pernyataan informan utama tentang waktu tunggu pelayanan di puskesmas 

dan alur pelayanan dikuatkan oleh pernyataan dari dokter selaku informan kunci. 

Bahwa waktu tunggu pasien di puskesmas tergantung dari jumlah pasien yang 

datang dan pelayanan terhadap pasien sekitar 10-15 menit. Berikut kutipan 

wawancara tersebut: 

“Untuk waktu tunggu dilayani itu tergantung banyaknnya yang datang 

sesuai dengan antrian. Kita ada sekitar 10-15 menit untuk pelayanan 

dengan pasien terus alur pelayanan toh mulai pendaftaran di loket trus 

ambil nomor antrian toh tunggu trus masuk ke .. tunggumi antrian untuk 

poli umum, antrian poli umumnya  trus masuk ke perawat toh meja tensi 

habis itu ke pelayanan dokter umum. Setelah itu ke.. setelah pemeriksaan 

toh 10-15 menit ambil obat kalaupun ada pemeriksaan lab tunggu hasil 

lab dulu habis itu ambil obat dan pulang.” 

(Waktu tunggu pelayanan tergantung banyaknya pasien sesuai dengan 

antrian. Pelayanan dengan pasien sekitar 10-15 menit,kemudian alur 

pelayanan dimulai dari pendaftaran di loket kemudian mengambil nomor 

antrian kemudian menunggu antrian untuk poli umum, kemudian masuk 

ke ruang perawat untuk memeriksa tekanannya setelah itu ke pelayanan 

dokter umum. Setelah pemeriksaan, mengambil obat, jika ada pemeriksaan 

lab, menunggu hasil lab terlebih dahulu kemudian pulang) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 

4. Dukungan Keluarga 

Sarafino (dalam Smet, 1994:256) mengatakan bahwa keluarga sangat 

penting dalam memainkan peran dalam kepatuhan seseorang terhadap sesuatu. 
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Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap 

penderita yang sakit. 

Pada penelitian ini, melihat bagaimana tanggapan keluarga terhadap 

riwayat penyakit hipertensi yang diderita informan dan bentuk dukungan yang 

didapatkan informan dari keluarga yakni orang tua, suami/istri maupun anak 

dari informan terhadap kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi.  

a. Tanggapan keluarga terhadap penyakit hipertensi penderita 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, seluruh informan utama  

mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga terhadap penyakit hipertensi yang 

diderita yaitu kebanyakan merasa peduli, khawatir, cemas dan takut. Berikut ini 

hasil wawancara dengan informan utama : 

“...Pertama kalika nakena itu tekanan, itu eee adekku langsung 

antarka berobat. Kalau dibilang cemas iyya cemas haha, siapa yang tidak 

takut kalau ada keluarga sakit toh, apalagi saya tuama kasihan.” 

(Pertama kali saya terkena hipertensi, adek saya yang mengantar untuk 

berobat. Dia merasa cemas, keluarga pasti takut jika ada keluarganya yang 

sakit, apalagi saya sudah tua) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Ituji khawatir saja kalau langsung tiba-tiba naik lagi tensiku karena 

biasa orang kena struk dek jadi kalau naikmi tensiku kan biasa pusing-

pusingma naambilkanma obatku anakku atau suamiku, siapa-siapa ada 

dirumah.” 

(Mereka khawatir jika tiba-tiba tekanan saya naik karena seseorang 

yang mempunyai penyakit hipertensi bisa saja terkena struk. Jika tekanan 

saya naik biasanya saya pusing, kemudian anak atau suami saya pergi 

mengambilkan obat saya, tergantung siapa yang berada di rumah) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Keluarga yah kalau sakitka itu kodong takut sekali karena saya kalau 

sakitka dek biasa langsungka pusing yang seperti oleng-oleng begitu 

apalagi pernah sampai jatuhka..” 
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(Jika saya sakitkeluarga terkadang sangat takut karena saya biasanya 

pusing apalagi pernah sampai terjatuh) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

Tanggapan dari keluarga informan utama kebanyakan merasa khawatir 

dan sangat takut jika sudah muncul gejala-gejala hipertensidan dapat 

menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara 

terhadap keluarga terdekat informan utama. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“...kalau diliat dia sudah ini sehat-sehat tapi dia masih mengeluh 

karena biasa kalau naik tensinya dia biasanya bergetar tangannya sama 

didalam juga panas, panas dalam kayaknya. Itu biasa kasi khawatirki 

kalau mengeluh begitu jadi kita juga takut-takut.” 

(Dia kelihatannya sudah sehat padahal dia masih mengeluh karena jika 

tekanannya naik biasanya tangannya bergetar dan dia mengatakan didalam 

tubuhnya terasa panas, kemungkinan panas dalam. Jadi hal itu yang 

biasanya membuat saya khawatir dan takut) 

(SN, Perempuan, 48 tahun) 

“....nabilang itu tanteku itu tekanannya ndk boleh bedeng naik terus 

haruski dikontrol karena yang kayak begituan biasa kasi muncul penyakit-

penyakit lain toh kak. Jadi saya sebagai anak harus selalu siap, karena 

takutka biasa kak  kalau misalnya ada lagi penyakit barunya...” 

(Tante saya mengatakan bahwa tekanannya tidak boleh naik terus, 

harus selalu dikontrol karena memicu munculnya penyakit-penyakit lain. 

Jadi saya sebagai anak harus selalu siap karena saya takut jika muncul 

penyakit baru) 

(MR, Laki-laki, 22 tahun) 

“Biasanya ibu itu sakit kepalanya, oleng-oleng kadang juga 

penglihatannya tiba-tiba kabur toh. Khawatir maki itu kalau begitumi.” 

(Ibu biasanya sakit kepala dan pusing, terkadang juga penglihatan jadi 

kabur jadi saya terkadang khawatir jika muncul gejala seperti itu) 

(S, Perempuan, 33 tahun) 
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b. Bentuk dukungan yang diberikan keluarga 

Dukungan keluarga merupakan bagian penting dari penderita yang paling 

dekat dan susah untuk dipisahkan. Penderita juga akan merasa senang dan tentram 

apabila mendapatkan perhatian dan dukungan tersebut sehingga dapat 

menimbulkan kepercayaan terhadap dirinya untukmenghadapi atau mengelola 

penyakitnya. 

Secara keseluruhan, bentuk dukungan keluarga yang didapatkan informan 

utama yaitu dukungan emosional dan instrumental. Adapun bentuk dukungan 

emosional dari keluarga yang didapatkan informan meliputi bentuk empati, 

kepeduliandan perhatian dalam bentuk kepatuhan minum obat, menjaga pola 

makan, istirahat yang cukup dan mengingatkan untuk rutin berobat. Berikut hasil 

wawancara dengan informan utama : 

“Oh suamiku itu kodong biasa naingatkanka kalau tinggi tensiku 

suruhbanyak-banyak istirahat sama makanannku juga itu bilang batasi 

yang garam-garam toh karena kalau tinggi lagi tensiku kan saya tonji lagi 

dapat akibatnya, itu biasa nabilangika.” 

(Suami saya terkadang mengingatkan saya jika tekanan saya naik dia 

mengatakan untuk banyak istirahat, membatasipenggunaan garampada 

makanan karena jika tekanan naik, saya sendiri yang mendapatkan 

akibatnya) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Dukungannya kayak ingatkan minum obat tiap malam, makananku 

juga dikurangi makanan asin-asin.” 

(Dukungannnya seperti mengingatkan untuk meminum obat setiap 

malam dan mengurangi mengonsumsi makanan yang asin) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Dukungannya itu yah berobat, ingatkan bilang kurangi itu 

makananmu maksudnya pandai-pandai itu mengatur pola makan itu saja 

dihindari makanan yang tidak cocok yang garam-garam toh. Istirahat 

yang cukup juga.” 
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(Bentuk dukungannya yaitu mengingatkan untuk berobat, keluarga 

mengatakan untuk pandai mengatur pola makan, menghindari makanan 

yang tidak cocok seperti makanan yang banyak menggunakan garam. 

Istirahat yang cukup juga) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

“...Dia mengingatkan saya minum obat setelah itu istirahat yang 

banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan ka biasa punna 

nganreki sambarang nikanre nabilang ehh hati-hatiko.” 

(Dia mengingatkan saya untuk meminum obat setelah itu istirahat yang 

banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan karena jika makan 

sembarangan katanya harus hati-hati) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Berdasarkan pernyataan informan tentang bentuk dukungan emosional 

yang diberikan keluarga terhadap informan, hal ini sejalan dengan pernyataan 

keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Bentuk dukungan mungkin lebih ke mengingatkan untuk terus 

berobat agar tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi 

gejala-gejala hipertensinya dan tidak muncul penyakit lain.” 

(Bentuk dukungan yakni mengingatkan untuk terus berobat agar 

tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi gejala-gejala yang 

dapat memicu munculnya penyakit lain) 

(MR, Laki-laki, 22 tahun) 

“Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu 

meningatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin minum obatnya 

juga, berperilaku bersihdan sehat serta selalu dijaga juga pola makannya 

jangan sampai memilih makanan yang salah toh kan ee nanti akibatnya 

juga dia.” 

(Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu 

mengingatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin meminum 

obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat serta selalu menjaga pola 

makannya jangan sampai memilih makanan yang salah karena akibatnya 

akan kembali ke dia) 

(TR, Perempuan, 65 tahun) 

“Bentuk dukungannya ee mengingatkan obatnya terus juga makanan-

makanan yang tidak sesuai toh misalnya kayak supaya tidak kambuh 
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lagimakanan-makanan yang kayak eee garam dibatasi terus juga daging 

supaya tidak naik lagi ee tensinya.” 

(Bentuk dukungannya yaitu mengingatkan minum obat dan makanan-

makanan yang tidak sesuai agar penyakitnya tidak kambuh misalnya 

membatasi penggunaan garam pada makanan dan mengurangi 

mengonsumsi makanan daging agar tekanannya tidak naik lagi) 

(F, Laki-laki, 28 tahun) 

Berbeda dengan informan AR yang menambahkan bahwa bentuk 

dukungan emosional yang diberikan yakni selalu mengingatkan untuk tetap 

menahan amarah dan mengingatkan untuk tetap kontrol berobat. Berikut  kutipan 

wawancara tersebut : 

“Sering sekali kuingatkan bilang tahan-tahan sai itu marah-marahmu 

karena kau tonji dapatki akibatnya, emm mungkin karena sudah terbiasa 

toh dia, cepat sekali stress, banyak pikirannya juga, sembarang sekali 

biasa nakomentari haha. Ituji dia harus selalu diingatkan toh kalau 

begitumi sama ingatkan juga kontrol terus karena ituji yang bisa kasi 

terkontrol tekanannya.” 

(Saya sering mengingatkan untuk menahan amarahnya karena untuk 

kebaikan dia sendiri, dia juga cepat stres, mempunyai banyak pikiran, dan 

biasanya mengomentari sembarang hal. Jadi dia harus selalu diingatkan 

jika terjadi hal tersebut dan mengingatkan juga untuk selalu kontrol karena 

hanya itu yang bisa mengontrol tekanan darahnya) 

(AR, Laki-laki, 61 tahun) 

Selain bentuk dukungan emosional, beberapa informan juga mendapatkan 

dukungan instrumental dari keluarga informan. Bentuk dukungan tersebut berupa 

jasa seperti mengantarkan informan menuju puskesmas dan membelikan obat di 

apotek apabila obatnya sudah habis. Berikut hasil wawancara dengan informan 

utama : 

“Adekku biasa juga belikanka obat di apotik kalau misalnya turungi di 

Bulukumba na habismi obatku tapi nakasi sesuaiki sama obat yang 

nakasikanka dokter di puskesmas.” 
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(Jika adek saya pergi ke Bulukumba bagian kota, dia juga biasanya 

membelikan obat untuk saya di apotek apabila obatnya sudah habis tetapi 

sesuai dengan obatyang diberikan oleh dokter di puskesmas) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Dukungannya diantarka pergi ke puskesmas...” 

(Dukungannya mengantar saya pergi ke puskesmas) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Berdasarkan pernyataan informan utama tentang bentuk dukungan 

instrumental yang didapatkan dari keluarga informan, hal ini sejalan dengan 

pernyataan informan pendukung selaku keluarga informan. Berikut ini kutipan 

wawancara tersebut : 

“Dukungannya dari keluarga iyya palingan ituji pergi belikan obat di 

apotik....” 

(Dukungan dari keluarga yaitu membelikan dia obat jika obatnya 

sudah habis) 

(SN, Perempuan, 48 tahun) 

“...Berusaha mengobati toh, ke puskesmas dulu mencari solusi apa 

obatnya toh...” 

(Berusaha untuk mengobati penyakitnya, menemaninya ke puskesmas 

berobat untuk mencari solusi dan obatnya) 

(F, Laki-laki, 28 tahun) 

Informan NL yang menambahkan bahwa tanpa dukungan dari keluargapun 

informan NL tetap rutin untuk menjalani pengobatan hipertensi. Berikut hasil 

wawancara dengan informan : 

“...Saya mandirika orangnya, biar tidak diingatkan biasa saya ingatji, 

tiap hari kuminum obatku. Sayaji juga masak sendiri tapi dibatasi mami 

garamnya....” 

(Saya orangnya mandiri walaupun tidak dingatkan saya mengingatnya 

sendiri, setiap hari saya meminum obat. Saya juga yang memasak sendiri 

dan membatasi penggunaan garam) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 
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Hal tersebut dibenarkan oleh keluarga terdekat informan yang mengatakan 

informan NL adalah orang yang mandiri. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“...Karena dia itu biar tidak diingatkan minum obat naingatji, rutin 

sekaliyya bu kalau masalah obat tidak pernah alfa, dia juga yang masak 

sendiri makanannya terus kalau dia masak ndk asin-asinji juga.” 

(Walaupun dia tidak diingatkan untuk meminum obat, dia tetap 

mengingatnya. Untuk masalah obat dia sangat rutin, tidak pernah absen, 

dia juga yang memasak sendiri dan jika dia memasak itu tidak asin juga) 

(SN, Perempuan, 48 tahun) 

5. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan dari tenaga kesehatan merupakan faktor yang dapat 

memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari petugas dapat 

menyebabkan perilaku positif. Pada penelitian ini melihat bagaimana sikap 

petugas kesehatan terhadap informan ketika menjalani pengobatan dan bentuk 

dukungan yang didapatkan informan dari petugas kesehatan terhadap kepatuhan 

menjalani pengobatan hipertensi.  

a. Sikap petugas terhadap penderita 

Perilaku petugas yang ramah dan segera mengobati pasien tanpa 

menunggu lama-lama dapat menyebabkan pasien berperilaku positif terhadap 

pengobatan hipertensi. Sebagian besar, informan mengatakan bahwa sikap 

petugas kesehatan terhadap informan dalam menjalani pengobatan hipertensi di 

puskesmas yaitu sangat ramah, baik, sopan dan peduli terhadap informan. Berikut 

hasil wawancara dengan informan utama : 

“Ee ramah-ramahji petugas kalau di puskesmas. Biasaki natanya-

tanya kenapaki ibu begitu baekji iyya.” 

(Petugas kesehatan di puskesmas sangat ramah. Selalu menanyakan 

keadaan saya bagaimana) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 
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“Alhamdulillah pelayanan di puskesmas itu  bagusji dan sikap petugas 

kesehatannya juga baik-baikji semua.” 

(Alhamdulillah, pelayanan di puskesmas bagus dan sikap petugas 

kesehatannya juga semuanya baik) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Oh kalau pelayanannya di Puskesmas itu baguski dokternya 

petugasnya.” 

(Pelayanan di puskesmas bagus termasuk dokter dan petugasnya) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

Adapula informan yang menambahkan bahwa mereka dipilih sebagai 

petugas kesehatan agar dapat melayani dan merawat pasien dengan baik sehingga 

pelayanannya harus baik. Berikut kutipan wawancara tersebut : 

“Ohh bagus iyya kalau dokternya peduli sekali, pelayanannya juga 

ramah semua petugasnya. Kan sebagai petugas harus melayani dengan 

baik toh, eee supaya kita juga merasa nyamanki pergi berobat, itumi dia 

gunanya dipilih jadi petugas kesehatan hruski merawat kami. Kalau jelek 

pelayanannya ndk mau mintongka kesitu” 

(Dokternya baik dan peduli, semua petugas melayani dengan ramah. 

Sebagai petugas kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik agar 

pasien merasa nyaman ketika berobat, itulah tujuan mereka dipilih sebagai 

petugas kesehatan agar dapat merawat kami. Seandainya pelayanannya 

jelek, saya tidak mungkin berobat di puskesmas) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dokter selaku informan kunci bahwa 

petugas kesehatan dalam melayani pasien harus bersikap ramah, baik dan sopan. 

Berikut kutipan wawancara dengan informan kunci : 

“Sikapnya pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, eee terus ee 

mendengarkan keluhan trus memberikan bantuan ee informasi tentang 

penyakit yang diderita dan pemberian terapi kepada penderita.” 

(Sikap petugas kesehatan pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, 

mendengarkan keluhan, memberikan bantuan informasi tentang penyakit 

yang diderita dan memberikan terapi kepada penderita) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 
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Dokter EW juga menambahkan bahwa apabila ada pasien yang rutin 

meminum obat namun tekanannya masih belum terkontrol maka Dokter EW akan 

lebih memberikan pengertian kepada pasien. Berikut kutipan wawancara dengan  

informan : 

“Kalau misalnya pasien yang kayak misalnya yang kayak begini ih 

kenapa saya minum obat tapi tekananku masih sering naik toh maksudnya 

kita kasih lagi pengertian kepada pasiennya untuk sabar terus mengaturki 

pola makannya....” 

(Jika ada pasien yang mengatakan bahwa dia rutin meminum obat 

namun tekanannya masih sering naik, kita memberikan lagi pengertian 

kepada pasiennya untuk sabar kemudian mengatur pola makannya) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 

b. Bentuk dukungan atau bantuan dari petugas kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan sangat diperlukan untuk menyosialisasikan 

pentingnya menjalani pengobatan yang teratur bagipasien hipertensi. Secara 

umum, informan mendapatkan bentuk dukungan informasional, emosional dan 

instrumental dari petugas kesehatan. Adapun bentuk dukungan informasional 

yang didapatkan meliputi pentingnya berobat hipertensi dan bahayanya jika tidak 

berobat, makanan-makanan yang baik dikonsumsi dan perilaku hidup bersih dan 

sehat. Berikut hasil wawancara dengan informan utama : 

“Oh biasa nakasi tauki bahayanya kalau tidak rajinki berobat karena 

ini penyakit tekanan haruski katanya berobat terus.....” 

(Petugas kesehatan biasanya memberikan informasi tentang bahayanya 

jika tidak rutin berobat karena penyakit hipertensi mengharuskan 

penderitanya untuk berobat secara terus menerus) 

(NL, Perempuan, 72 tahun) 

“Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat 

hipertensi, minum obat, kurang-kurangi pemakaian garam pada makanan. 

Mungkin seperti itu.” 
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(Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat 

hipertensi, pentingnya meminum obat antihipertensi, mengurangi 

pemakaian garam pada makanan) 

(R, Perempuan, 53 tahun) 

Selain dukungan informasional, informan juga mendapatkan dukungan 

emosional dari petugas kesehatan di puskesmas meliputi bentuk empati maupun 

perhatian terhadap informan. Berikut hasil wawancara dengan informan utama : 

“Bentuk dukungannya itu biasa seringki naingatkan minum obatta’ 

kalau pulangki, rajinki pergi kontrol...” 

(Bentuk dukungannya seperti selalu mengingatkan untuk meminum 

obat dan rajin untuk kontrol) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

“Iya sering juga nakasi ingat, iya kalau habiski obatta pulangki lagi 

kesini cek tekananta.” 

(Iya sering diingatkan untuk berobat. Jika obatnya habis, dokter 

memerintahkan untuk kembali lagi berobat) 

(HS, Perempuan, 48 tahun) 

“Kalau bentuk dukungan dari petugas yah banyak kalau ke puskesmas 

sering diingatkan kalau hipertensi ini harus dikontrol terus supaya tidak 

muncul katanya penyakit-penyakit lain jadi disuruh rajin-rajin minum 

obat dan jagaki juga pola makananku.” 

(Bentuk dukungan dari petugas banyak, jika ke puskesmas, selalu 

diingatkan bahwa hipertensi ini harus dikontrol terus agar tidak muncul 

penyakit-penyakit lain, jadi harus rajin meminum obat dan menjaga pola 

makan juga) 

(A, Perempuan, 68 tahun) 

“Tiap periksa sering biasa diingatkan bilang hati-hatiki ibu jangan 

sembarang dimakan yang minyak-minyak, eee apa namanya daging 

berupa begituji supaya bisa kontrol kembali lagi tekanannya, kontrol terus 

supaya bagus.” 
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(Setiap saya berobat, selalu diingatkan oleh dokter untuk selalu 

berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, jangan makan makanan yang 

sembarangan seperti yang berminyak, daging, agar tekanannya terkontrol 

dan kembali normal) 

(SR, Perempuan, 43 tahun) 

Informan NH juga menambahkan bahwa ia mendapatkan dukungan 

instrumental berupa pencatatan semua keluhan dan tekanan darah pasien. Berikut 

kutipan wawancara tersebut : 

“...Baru itu keluhan-keluhanta biasa natulis dibuku toh berapa tensita 

baru setelah itu naperiksamaki dokter.” 

(Keluhan-keluhan kita biasanya mereka catat di sebuah buku, 

tekanannya berapa setelah itu diperiksa oleh dokter) 

(NH, Perempuan, 60 tahun) 

Berdasarkan pernyataan informan utama mengenai bentuk dukungan 

informasional, emosional dan instrumental dari petugas kesehatan, hal ini sejalan 

dengan pernyataan dokter selaku informan kunci. Berikut hasil wawancara 

tersebut : 

“Maksudnya dukungannya dia selain pemeriksaan toh terus edukasi, 

edukasinya mungkin itumi dari pola makan cara hidupnya bagaimana 

pola hidup sehat untuk ee membantu pengobatan hipertensinya selain dari 

obat, cara minum obat trus efek dari ee risiko dari penyakit yang diderita. 

Dari sini juga dari pihak dokter yang menyarankan untuk kontrol.” 

(Dukungannya yaitu selain pemeriksaan, ada edukasi tentang pola 

makan yang baik, pola hidup yang sehat untuk membantu pengobatan 

hipertensinya selain dari obat, cara meminum obat, risiko dari penyakit 

yang diderita dan mengingatkan untuk kontrol kembali) 

(EW, Perempuan, 37 tahun) 

C. Pembahasan 

1. Kepatuhan Menjalani Pengobatan 

Kepatuhan berobat yang dimaksud oleh Smet (1994:250) kepatuhan 

adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang 
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disarankan dalam menjalani pengobatan. Di dalam ranah kesehatan, Smet 

(1994:253) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan yang mendasari hasil riset 

tentang kepatuhan pasien yang dilandasi atas pandangan tradisional terhadap 

pasien sebagai penerima nasehat dokter yang pasif dan patuh. Pasien yang 

patuh merupakan pasien yang tanggap terhadap saran dari tenaga medis dan 

mengontrol makanan yang dikonsumsi. 

Perilaku kepatuhan sering diartikan sebagai bentuk usaha pasien dalam 

mengendalikan perilakunya. Bahkan jika tidak dilakukan hal tersebut dapat 

menimbulkan resiko terhadap kesehatannya, faktor penting ini yang biasanya 

dilupakan banyak pasien. Kepatuhan terapi oleh pasien hipertensi merupakan 

hal  penting untuk diperhatikan mengingat bahwa hipertensi merupakan 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun dapat dikendalikan (Palmer & 

Williams, 2007). 

Kepatuhan pasien yang menderita hipertensi tidak hanya dilihat 

berdasarkan kepatuhan pasien dalam meminum obat antihipertensi tetapi juga 

pasien dituntut untuk berperan aktif dan kesediaanya untuk memeriksakan ke 

dokter sesuai denganjadwal yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam 

mengendalikan tekanan darah tinggi merupakan usaha bersama antara pasien 

dan dokter yang menanganinya (Cho & Kim, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, secara keseluruhan 

informan merupakan penderita yang patuh dalam menjalani pengobatan. Hal 

tersebut dibenarkan oleh informan kunci dan masing-masing dari keluarga 

informan selaku informan pendukung bahwasanya mereka merupakan 

penderita yang patuh dalam berobat.  
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Dilihat dari segi kepatuhan berobat, informan rutin berobatke 

puskesmas setiap sebulan sekalidan mengontrol tekanan darahnya, ada pula 

salah seorang informan yang rutin setiap seminggu sekali. Selain di 

puskesmas, beberapa informan terkadang ke tempat praktek dokter untuk 

berobat dan memeriksakan tekanan darahnya. Dari segi kerutinan meminum 

obat antihipertensi, informan rutin mengonsumsi obat antihipertensi yakni 

Amlodipine yang diberikan oleh doktersetiap malam sehari sekali. Namun ada 

beberapa informan yang berhenti untuk berobat ke puskesmas sebulan dan dua 

bulan terakhir dengan alasan sudah merasa agak membaik dan juga 

dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 sehingga informan merasa takut 

untuk datang berobat ke puskesmas. Akan tetapi, informan tersebut tetap 

melakukan pengobatan dirumah dengan tetap minum obat dan melakukan 

pemeriksaan di tempat praktek dokter. 

Selain obat yang diberikan oleh dokter, seluruh informan juga 

menggunakan pengobatan alami dengan mengonsumsi obat-obat tradisional 

sebagai pengobatan untuk menunjang kesembuhannya. Menanggapi hal 

tersebut, dokter tidak mempermasalahkan dan juga menganjurkan 

mengonsumsi obat tradisonal selama penggunaannya tidak bersamaan dengan 

obat antihipertensi yang diberikan oleh dokter di puskesmas. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni (2017) yang 

mengatakan bahwa seluruh penderita hipertensi yang patuh menggunakan 

pengobatan medis dan juga pengobatan alami. 

Berdasarkan alasan tetap patuh dalam menjalani pengobatan di 

puskesmas, seluruh informan beralasan bahwa adanya usaha atau keinginan 

untuk sehat dan normal kembali dan beberapa informan juga menambahkan 
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alasan patuh berobat karena masih memikirkan keadaan anak-anak mereka 

sehingga mereka ingin rutin berobat. 

Sebagian besar informan tidak mengalami kendala dalam menjalani 

pengobatan hipertensi di puskesmas. Kemudian salah seorang informan 

menambahkan pernah mengalami ketidakcocokkan dengan salah satu obat 

yang diberikan oleh dokter karena mungkin bertentangan dengan penyakit lain 

yang diderita informan. Namun berbeda dengan salah seorang informan 

lainnya yang terkendala di masalah biaya dan penggunaan obat yang jika 

mengonsumsi terlalu banyak dapat mengakibatkan informan merasa pusing 

dan kurang nafsu makan. 

Adanya upaya penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan 

hipertensi merupakan bentuk ikhtiar penderita dalam meningkatkan kualitas 

hidupnya. Walaupun terkadang merasa jenuh karena pengobatan hipertensi 

merupakan pengobatan seumur hidup, akan tetapi tidak mengurangi semangat 

dari penderita untuk tetap melakukan pengobatan sehingga dapat hidup 

dengan produktif. Islam mengajarkan manusia untuk tetap berusaha sebelum 

menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam al-Qur’an surah Ar-Rad/13: 11 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

َ ََل يُغَيُِّْر َما بِقَْوٍم َحتَّ إِنَّ    ٰۗى يُغَيُِّْرو۟ا َما بِأَنفُِسِهمْ ٱَّللَّ
 

Terjemahnya : 
“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 
kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri...” 

 

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 9, menafsirkan ayat ini bahwa Allah 

SWT, memberitahukan kepada manusia jika Allah SWT tidak akan mengubah 

nasib suatu kaum, sampai perubahan tersebut ada pada diri mereka sendiri 

atau terdapat pembaharu dari salah satu di antara mereka dengan sebab. 
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Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, maka dapat diambil pelajaran 

bahwa dibutuhkan suatu usaha atau ikhtiaruntuk mendapatkan perubahan atas 

segala sesuatu yang terjadi di kehidupan manusia. Misalnya penderita 

hipertensi yang berusaha untuk patuh dalam berobat tentu hidupnya akan lebih 

baik, lebih berdaya dan hidup layaknya orang biasa sekalipun dengan 

statusnya sebagai penderita hipertensi. Berbeda halnya dengan penderita yang 

tidak patuh dalam berobat tidak melakukan usaha apa pun untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. Maka bisa dipastikan dengan kondisi 

tersebut akan memicu terjadinya penyakit lain dan apabila semakin parah akan 

berujung pada kematian. Oleh karena itu dibutuhkan ikhtiar terlebih dahulu 

sebelum menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. 

2. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

Keterjangkauan akses ke pelayanan kesehatan adalah mudah atau 

sulitnya seseorang untuk mencapai pelayanan kesehatan. Menurut 

Calundu(2018) mengatakan bahwa syarat dari pelayanan kesehatan yang baik 

adalah mudah dicapai dan dijangkau oleh masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal mereka. Niven (2002) mengatakan bahwasalah satu faktor yang 

memengaruhi kepatuhan berobat yakni faktor pendukung (enabling factor) 

yang terdiri dari tersedianya fasilitas kesehatan, kemudahan dalam 

menjangkau sarana kesehatan dan keadaan sosial ekonomi dan budaya. 

Tempat pelayanan kesehatan yang jaraknya jauh bisa saja membuat 

seseorang enggan untuk datang. Jauhnya tempat pelayanan bisa menyebabkan 

terjadinya peningkatan akomodasi pelayanan, karena selain dari biaya 

pelayanan kesehatan, ada juga biaya tambahan yakni biaya transportasi. Bagi 

orang-orang yang hanya berpikir sederhana mungkin mereka akan 
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memutuskan untuk tidak datang ke sarana pelayanan kesehatan. Hal ini 

merupakan masalah dalam keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan. 

Penggunaan fasilitas kesehatan yang rendah seperti puskesmas, rumah 

sakit dan sebagainya seringkali kesalahan maupun penyebabnya dilemparkan 

pada faktor akses ke pelayanan kesehatan (baik itu akses tempuh atau jarak 

tempuh ke fasilitas kesehatan). Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan 

yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari segi jarak, waktu tempuh dan 

jenis transportasi serta lama waktu tunggu penderita untuk mencapai 

pelayanan kesehatan. Semakin jauh jarak rumah penderita dari tempat 

pelayanan dan sulitnya transportasi serta lamanya penderita mendapatkan 

pelayanan maka akan berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh dari 

tempat tinggal informan menuju puskesmas sebagian besar mengatakan bahwa 

sekitar 0,6 – 1 km. Ada pula salah seorang informan yang mengatakan jarak 

yang ditempuh sejauh 3 km. Namun beberapa informan tidak 

mempermasalahkan jaraknya dan merasa bahwa jarak yang ditempuh tidak 

jauh bahkan cukup dekat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. 

Adapun waktu yang ditempuh informan dari tempat tinggal                

ke puskesmas sangat beragam yakni sekitar 2 – 30 menit perjalanan 

tergantung situasi dan kondisi jalanan yang dilalui oleh informan. Beberapa 

informan mengatakan bahwa kondisi jalanan yang dilalui bagus sehingga 

perjalanannya lancar. Namun berbeda dengan salah seorang informan yang 

mengatakan bahwa kondisi jalanan yang dilalui masih ada sebagian yang 

rusak. 

Sebagian besar informan menggunakan kendaraan pribadinya yakni 

sepeda motor untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan. Ada pula 
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beberapa informan yang menggunakan kendaraan umum jika pada saat itu 

tidak ada kendaraan yang dapat digunakan. Kendaraan umum tersebut 

meliputi jasa ojek dan angkot. Namun berbeda halnya dengan beberapa 

informan lainnya yang memilih untuk berjalan kaki dengan alasan untuk 

membiasakan dirinya berjalan agar sehat sebagai bentuk olahraga bagi 

mereka.  

Berdasarkan pernyataan informan mengenai jarak, waku tempuh dan 

transportasi dikuatkan oleh pernyataan informan kunci bahwa untuk mencapai 

tempat pelayanan di puskesmas sangat terjangkau dilihat dari lokasinya yang 

strategis dan mudahnya trasportasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ambaw et al., (2012) yang mengatakan bahwa 

jarak serta akses menuju ke rumah sakit memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan pasien hipertensi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Andi Firmansya Erwin (2018) yang menunjukkan bahwa akses 

menuju pelayanan kesehatan sebagian besar responden tergolong mudah. 

Berdasarkan waktu tunggu pelayanan, seluruh informan menunggu 

sekitar 1 – 2 jam lebih untuk dilayani dikarenakan adanya sistem antri hingga 

mengharuskan penderita untuk lebih cepat datang ke puskesmas jika ingin 

berobat dengan cepat. Namun salah seorang informan mengatakan bahwa 

untuk pelayanan bagi penderita hipertensi tidak berlangsung lama dan 

pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan kunci bahwa untuk pelayanan 

hipertensi berlangsung selama 10 – 15 menit. Adapun alur pelayanan untuk 

pelayanan penyakit hipertensi berdasarkan pernyataan informan utama dan 

dikuatkan oleh informan kunci yakni pertama melakukan pendaftaran di loket, 

kemudian mengambil nomor antrian kemudian menunggu antrian untuk poli 

umum, kemudian masuk ke ruang perawat untuk memeriksa tekanannya 
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setelah itu ke pelayanan dokter umum. Setelah pemeriksaan, mengambil obat 

namun jika ada pemeriksaan lab, menunggu hasil lab dulu setelah itu 

mengambil obat dan pulang. 

3. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga merupakan suatu dukungan yang diberikan oleh 

keluarga pada penderita hipertensi, yang mana dukungan keluarga ini sangat 

dibutuhkan oleh penderita selama mengalami sakit hipertensi, dengan ini 

penderita merasa dihargai dan diperhatikan. Salah satu cara untuk membuat 

penderita patuh dalam pengobatan adalah dengan adanya dukungan keluarga. 

Dikarenakan keluarga merupakan individu yang terdekat dengan penderita, 

keluarga tidak hanya memberikan dukungan melalui lisan akan tetapi juga 

melalui sikapmisalnya, dengan cara membantu pola diet makanan yaitu 

memberikan makanan yang sesuai dengan diet yang telah ditentukan, dengan 

begitu pasien merasa memiliki motivasi untuk menjalankan dietnya sehingga 

dapat mempertahankan kesehatannya (Friedman et al., 2010). 

Dukungan dari keluarga sangat penting bagi penderita karena keluarga 

sangat berpengaruh terhadap penderita dalam menentukan persepsi untuk 

mendapatkan pelayanan pengobatan yang sudah diterima. Keluarga sangat 

berperan dalam memberikan dukungan sosial terhadap pasien, dalam hal ini 

memberikan dampak yang positif terkait dukungan keluarga yang diberikan 

untuk memberikan support kepada keluarganya yang sedang menderita 

hipertensi (Harpeni, 2018). 

Menurut Friedman et al., (2010), dukungan keluarga adalah sikap, 

tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Keluarga 

juga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya dan anggota 

keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap 
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memberikan pertolongan dengan bantuan jika diperlukan. Runiari et al., 

(2018) menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah fungsi afektif dan tempat 

bersosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawatandan 

pemeliharaan kesehatan. Peran keluarga tentu sangat dibutuhkan dalam hal 

perhatian pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit. Peran keluarga 

sebagai pendukung untuk penderita agar patuh minum obat 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mendapatkan 

tanggapan dari keluarga yaitu kebanyakan merasa peduli, khawatir, cemas dan 

takut jika gejala-gejala hipertensi muncul dan bisa memicu terjadinya penyakit 

komplikasi lainnya bahkan dapat berujung pada kematian. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan mengenai bentuk dukungan yang didapatkan dari 

keluarga selama menjalani pengobatan dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh 

pernyataan keluarga informan sebagai informan pendukung yaitu seluruh 

informan mendapatkan dukungan emosional dan dukungan instrumental dari 

keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas et al., 

(2020) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan 

keluarga terhadap kepatuhan berobat. 

Menurut Niven, (2008) dukungan emosional merupakan salah satu 

mekanisme dukungan keluarga dalam bentuk nyata. Keadaan stress dapat 

mengurangi perasaan seseorang akan hal dimiliki dan dicintai. Dukungan 

emosional diharapkan dapat menggantikan dan menguatkan perasaan ini. 

Dukungan emosional oleh keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan 

damai serta pemulihan penguasaan emosi yang meliputi ungkapan empati, 

kepedulian dan perhatian. 

Adapun bentuk dukungan emosional dari keluarga yang didapatkan 

informan meliputi bentuk empati, kepedulian dan perhatian dalam bentuk 
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kepatuhan meminum obat antihipertensi, menjaga pola makan, istirahat yang 

cukup dan mengingatkan untuk rutin berobat. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Randa Satria Nugraha (2017) yang 

mengatakan bahwa penderita hipertensi yang patuh dalam berobat 

mendapatkan bentuk dukungan emosional dari keluarga. 

Dukungan instrumental keluarga mempunyai hubungan dengan 

kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi dukungan instrumental dari keluarga 

makan akan semakin baik kondisi status mental emosionalnya, yang artinya 

semakin maksimal dukungan instrumental dari keluarga maka akan semakin 

baik pemenuhan kebutuhannya. Sebaliknya jika semakin rendah dukungan 

instrumental keluarga, maka akan semakin menurun kondisi status mental 

emosional dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan penderita tidak terpenuhi 

dengan baik, dapat dinyatakan bahwa penderika akan merasa terabaikan 

kebutuhannya, sehingga keluarga dengan dukungan instrumental yang kurang 

adekuat akan memicu terjadinya gangguan emosionalnya                              

(L. D. Y. Pramana, 2016). 

Selain bentuk dukungan emosional, beberapa informan juga 

mendapatkan dukungan instrumental dari keluarga informan. Bentuk 

dukungan tersebut berupa jasa seperti mengantarkan informan menuju 

puskesmas dan membelikan obat di apotek apabila obatnya sudah habis.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Imana Sari 

(2019) yang mengatakan bahwa penderita hipertensi yang patuh dalam 

berobat mendapatkan bentuk dukungan instrumental dari keluarga. 

Berbeda dengan hasil penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Pauline EOsamor, (2015)yang menyatakan dukungan keluarga tidak 

berhubungan dengan kepatuhan pengelolaan hipertensi (p=0,162). Dalam 
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penelitiannya, Pauline menemukan bahwa faktor dukungan sosial yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan pengelolaan hipertensi adalah dukungan 

sosial dari teman sedangkan dukungan sosial dari keluarga kurang 

berpengaruh. Perbedaan hasil penelitian terjadi karenafaktor gaya hidup yang 

juga ikut berpengaruh. Dalam penelitian Pauline ditemukan bahwa 

kebanyakan masyarakat berbicara dan berinteraksi lebih banyak dengan 

teman-teman mereka daripada dengan anggota keluarga. Orang-orang dengan 

hipertensi lebih cenderung untuk membahas masalah kesehatan dengan teman-

teman mereka daripada anggota keluarga,sehingga secara tidak sengaja 

membatasi dukungan yang mereka dapatkan dari keluarga, sedangkan dalam 

penelitian ini warga masyarakat tinggal dipedesaan dimana keluarga 

merupakan lingkungan sosial yang paling dekat dengan pasien. Karena 

keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk memutuskan tindakan 

terhadap anggota keluarga lainnya. 

4. Dukungan Petugas Kesehatan 

Menurut teori Lawrence Green (1980) faktor yang berhubungan 

dengan perilaku kepatuhan berobat diantaranya ada faktor yang memperkuat 

atau mendorong (reinforcing factor) yaitu berupa sikap atau perilaku petugas 

kesehatan yang mendukung penderita untuk patuh berobat (Notoatmodjo, 

2010:60).Dukungan dari petugas kesehatan yang baik inilah yang menjadi 

acuan atau referensi untuk memengaruhi perilaku kepatuhan informan. 

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun 

masyarakat. Semakin baguspelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga 
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kesehatan maka hal ini akan berdampak pada semakin meningkatnya derajat 

kesehatan (Maryanti, 2017). 

Peran petugas kesehatan dalam layanan sangat berpengaruh, sebab 

petugas kesehatan sering berinteraksi dengan pasien. Sehingga untuk 

pemahaman terhadap kondisi fisik ataupun psikis pasien lebih baik jika sering 

berinteraksi yang akan memengaruhi rasa percaya dan menerima kehadiran 

petugas untuk dirinya. Apalagi jika petugas kesehatan sering memberikan 

edukasi dan konseling kepada pasien yang datang ke layanan              

(Toulasik, 2019). 

Dukungan dari tenaga kesehatan profesional merupakan faktor lain 

yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari 

petugas dapat menyebabkan berperilaku positif. Perilaku petugas yang ramah 

dan segera mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama, serta penderita 

diberi penjelasan tentang obat yang diberikan dan pentingnya makan obat 

yang teratur. Peran serta dukungan petugas kesehatan sangatlah besar bagi 

penderita, dimana petugas kesehatan adalah pengelola penderita sebab petugas 

adalah yang paling sering berinteraksi, sehingga pemahaman terhadap kondisi 

fisik maupun psikis menjadi lebih baik dan dapat memengaruhi rasa percaya 

dan menerima kehadiran petugas kesehatan dapat ditumbuhkan dalam diri 

penderita dengan baik (Novian, 2013). 

 Selain itu peran petugas kesehatan (perawat) dalam pelayan kesehatan 

dapat berfungsi sebagai comforter atau pemberi rasa nyaman, protector, dan 

advocate (pelindung dan pembela), communicator, mediator, dan 

rehabilitator. Peran petugas kesehatan juga dapat berfungsi sebagai konseling 

kesehatan, dapat dijadikan sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga, 
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kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dalam 

bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat (Mubarak, 2007:73). 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mendapatkan 

pelayanan yang baik dikarenakan dari sikap petugas yang ramah, sopan dan 

peduli dilihat dari sikap petugas yang selalu menanyakan keadaan informan. 

Ada pula pernyataan salah seorang informan bahwa petugas kesehatan dipilih 

agar mereka dapat merawat dan melayani pasien dengan baik. Hal ini 

dikuatkan dari pernyataan informan kunci bahwa bahwa petugas kesehatan 

dalam melayani pasien harus bersikap ramah, baik dan sopan serta tetap 

memberikan pengertian apabila masih ada informan yang masih mengeluh 

dengan tekanan darahnya yang belum terkontrol. 

Seluruh informan mendapatkan bentuk dukungan informasional, 

emosional dan instrumental dari petugas kesehatan. Adapun bentuk dukungan 

informasional yang didapatkan meliputi pentingnya berobat hipertensi dan 

bahayanya jika tidak berobat, makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi 

dan perilaku hidup bersih dan sehat.Selain dukungan informasional, informan 

juga mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan di puskesmas 

meliputi bentuk empati maupun perhatian terhadap informan untuk tetap rutin 

mengontrol tekanan darahnya ke puskesmas, rutin meminum obat 

antihipertensi setiap hari dan menjaga pola makannya. Ada pula salah seorang 

informan mendapatkan bentuk dukungan instrumental meliputi pencatatan 

tekanan darah dan keluhan-keluhan informan di sebuah buku. 

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan informan kunci bahwa petugas 

kesehatan selalu memberikan edukasi tentang penyakit hipertensi yang 

diderita informan, selalu mengingatkan agar kembali mengontrol tekanan 

darahnya, mengingatkan untuk rutin meminum obatnya karena obat tersebut 
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yang dapat mengontrol tekanan darahnya serta selalu mengingatkan untuk 

menjaga pola makannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Violita 

(2015) yang menyatakan ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan 

dengan kepatuhan minum obat antihipertensi (p=0,025). Hal ini karena 

penelitian yang dilakukan oleh Violita menunjukan responden dengan peran 

pertugas kesehatan yang baik ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan 

peran petugas kesehatan yang kurang. Dukungan dari petugas kesehatan yang 

baik inilah yang menjadi acuan atau referensi untuk memengaruhi kepatuhan 

responden. 

Islam mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada siapa 

pun. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-Qashash/28 : 77 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

  اِلَْيَك...اَْحَسَن َللٰاُ ...َواَْحِسْن َكَمآ 

Terjemahnya : 

“...dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu...” 

Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini, kata ahsin diambil dari 

kata hasan, artinya baik. Pola kata yang digunakan dalam ayat ini adalah 

bentuk perintah serta membutuhkan objek. Akan tetapi objeknya tidak 

disebutkan sehingga yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat disentuh 

oleh kebaikan, lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, 

manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Sekalipun terhadap musuh 

selama dalam batas-batas yang dibenarkan (Shihab, 2009). Oleh karena itu 

berdasarkan penafsiran ayat tersebut jelas bahwa manusia hendaknya saling 

berbuat baik kepada siapa pun. Misalnya terkait dengan pelayanan hipertensi 

di puskesmas, maka petugas layanan hendaknya melayani pasien dengan baik 

tanpa adanya diskriminasi ataupun hal yang dapat membuat ketidaknyamanan 

pada pasien ketika mendapatkan pelayanan. 



 
 

92 
 

 
 

D. Bagan Alur Hasil Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.5  Alur Hasil Penelitian 

Terbentuknya kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi di Puskesmas 

Kajang yang dilakukan informan,disebabkan oleh beberapa faktor. Selain karena 

informan utama merupakan penderita yang patuh atau rutin menjalani pengobatan, 

informan juga mudah dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan di puskesmas 

serta informan mendapatkan bentuk dukungan sosial dari keluarga dan petugas 

kesehatan. 

 Terjangkaunya akses pelayanan kesehatan dilihat dari segi jarak yang 

mudah untuk dijangkau, waktu yang relatif singkat didukung dengan kondisi 

jalanan yang sebagian besar sudah bagus dan mudahnya transportasi. Untuk 

waktu pelayanan kesehatan di puskesmas cenderung lama karena banyaknya 

pasien yang antri namun untuk pelayanan pengobatan hipertensi cukup singkat. 

Tanggapan dari keluarga yang merasa khawatir, cemas, dan takut terhadap 

penyakit hipertensi yang diderita informan sehingga membentuk sikap peduli dari 

Terjangkaunya akses pelayanan kesehatan dari segi jarak, waktu, transportasi dan 

waktu tunggu pelayanan di puskesmas. 

Adanya dukungan dari keluarga terhadap penderita hipertensi dalam menjalani 

pengobatan  

Terjadinyakepatuhan penderita hipertensi 

menjalani pengobatan 

Adanya dukungan dari petugas kesehatan terhadap penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan  
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keluarga dalam bentuk dukungan emosional yakni dalam hal mengingatkan untuk 

tetap rutin kontrol ke puskesmas, rajin untukmeminum obat dan menjaga pola 

makan serta dukungan instrumental yakni membelikan obat jika obatnya sudah 

habis dan mengantar informan untuk berobatke puskesmas. 

Sikap petugas kesehatan yang ramah, baik dan sopan ketika informan 

menjalani pengobatan di puskesmas dapat menimbulkan rasa nyaman terhadap 

informan. Adapun bentuk dukungan informasional yang diberikan informan 

seperti edukasi seputar pengobatan hipertensi, dukungan emosionalseperti 

mengingatkan untuk kembali kontrolke puskesmas, rutin meminum obat               

dan menjaga pola makan serta bentuk dukungan instrumental sepertipencatatan 

keluhan-keluhan dan tekanan darah informan setiap berobat ke puskesmas. 

Dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi hal yang berpengaruh 

terhadap kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan. Dukungan sosial yang 

dimaksud disini dilihat dari segi dukungan keluarga dan dukungan dari petugas 

kesehatan. Adanya dukungan keluarga dan petugas kesehatan menimbulkan 

perilaku informan tetap patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi di 

puskesmas sebagai bentuk preventif terjadinya penyakit komplikasi lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kepatuhan 

Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kajang Kabupaten Bulukumba, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Seluruh informan merupakan penderita yang patuh dalam menjalani 

pengobatan di Puskesmas dilihat dari kerutinan informan berobat ke 

Puskesmas setiap bulan dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh 

dokter.  

2. Sebagian besar informan merasa mudah untuk menjangkau akses 

pelayanan kesehatan di Puskesmas dilihat dari segi jarak yang berkisar     

0,6 – 3 km, waktu tempuh berkisar 2 – 30 menit perjalanan, dan mudahnya 

transportasi. Adapun waktu tunggu pelayanan di Puskesmas, informan 

merasa waktunya lama sekitar1 – 2 jam lebih karena adanya sistem antri 

namun untuk pelayanannya cukup singkat sekitar 10 – 15 menit. 

3. Tanggapan dari keluarga informan yaitu merasa khawatir, cemas dan takut 

jika sudah muncul gejala hipertensi yang dapat memicu terjadinya 

penyakit komplikasi sehingga menimbulkan sikap peduli meliputi bentuk 

dukungan emosional yaitu mengingatkan untuk rutin berobat dan 

meminum obat serta menjaga pola makan dan dukungan instrumental 

yaitu mengantar informan berobat ke puskesmas dan membelikan obat jika 

obatnya sudah habis. 

4. Seluruh informan menyatakan bahwa sikap petugas kesehatan ketika 

informan menjalani pengobatan di puskesmas yaitu ramah, baikdan sopan. 

Petugas kesehatan juga memberikan bentuk dukungan kepada informan 
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berupa dukungan informasional seperti edukasi tentang pengobatan 

hipertensi, dukungan instrumental seperti pencatatan tekanan darah 

informan setiap berobat ke puskesmas dan dukungan emosional seperti 

mengingatkan untuk kembali berobat ke puskesmas, rajin meminum obat 

dan menjaga pola makan. 

B. Saran 

Setelah melihat dan membaca analisis hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran: 

1. Bagi masyarakat diharapkan untuk menjaga gaya hidup agar tidak terkena 

penyakit kronis yang berbahaya seperti hipertensi dan lebih terbuka untuk 

memeriksakan kondisi fisik kepada petugas kesehatan. 

2. Bagi petugas kesehatan diharapkan untuk menyediakan media berisi 

informasi mengenai tatalaksana hipertensi diruang pemeriksaan agar dapat 

menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyakit hipertensi. 

3. Bagi penderita hipertensi diharapkan untuk tetap patuh dalam berobat 

guna menjaga stabilitas tekanan darah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti penyakit komplikasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji faktor-faktor lain 

seperti pengetahuan, pengobatan alternatif, motivasi berobat, sosial 

ekonomisehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini agar diperoleh 

hasil yang lebih variatif. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

 (INFORMED CONSENT) 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Saya Nurfauziah Aulyah, NIM : 70200116116 mahasiswa Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan 

di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba” untuk menyelesaikan 

pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).  

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i) agar kiranya bersedia meluangkan 

waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan sukarela tanpa paksaan dari 

siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i) akan diwawancarai secara mendalam selama kurang 

lebih 10-20 menit. 

Pertanyaan yang saya ajukan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan apa 

adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran 

yang baik untuk penelitian ini. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan hanya diketahui oleh 

peneliti.  

Saya ucapakan terima kasih atas bantuan dan keikutsertaan Saudara(i) dalam 

menjawab pertanyaan yang saya ajukan . 

Apakah Saudara/Saudari bersedia? 

YA/TIDAK 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

Bulukumba,                        2020 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG  

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

5. Lama menderita : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman Wawancara Probing 

1 Kepatuhan 

Berobat 

Hipertensi 

Bagaimanakepatuhan 

penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan? 

1. Apakah selama ini Anda rutin 

berobat dan minum obat yang 

dianjurkan oleh dokter setiap 

hari? Obat apa? 

 Apakah Anda pernah tidak 

rutin untuk berobat? Bila 

pernah, kenapa bisa terjadi? 

2. Apakah Anda juga 

menggunakan obat tradisonal? 

Bagaimana cara 

penggunaannya? 

3. Apa yang membuat Anda 

patuh dalam berobat? 

4. Kendala apa yang Anda alami 



 
 
 

 

 
 

selama menjalani pengobatan? 

2 Keterjangkauan 

Akses 

Pelayanan 

Bagaimana kemudahan 

yang anda rasakan saat 

mengakses fasilitas 

kesehatan di Puskesmas 

Kajang? 

1. Berapa jarak tempuh dari 

tempat tinggal Anda ke 

puskesmas? 

 Apakah dekat/jauh dari 

tempat tinggal Anda? 

2. Berapa lama kira-kira waktu 

yang ditempuh dari tempat 

Anda ke puskesmas? 

 Apakah jalanan yang 

dilalui itu rusak/mulus 

untuk dilewati? 

3. Jenis transportasi apa yang 

sering Anda gunakan ke 

puskesmas? 

4. Berapa lama waktu tunggu 

pelayanan ketika berada di 

puskesmas dan bagaimana 

proses pelayanan yang 

diberikan? 

 Apakah langsung dilayani 

atau harus menunggu 

beberapa menit? 

3 Dukungan 

Keluarga 

Bagaimana bentuk 

dukungan keluarga anda 

dalam menjalani 

pengobatan  di Puskesmas? 

1. Bagaimana tanggapan keluarga 

tentang penyakit hipertensi 

anda? 

 Apakah keluarga Anda 

mengetahui penyakit 



 
 
 

 

 
 

Anda? 

 Apakah keluarga 

mengetahui seperti apa 

gejala-gejala dari penyakit 

hipertensi? 

 Apakah keluarga Anda 

merasa cemas ketika 

mengetahui Anda 

mempunyai penyakit 

hipertensi? 

2. Apa saja bentuk dukungan 

yang diberikan dari keluarga 

anda? 

4 Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Bagaimana bentuk 

dukungan petugas kesehatan 

anda dalam menjalani 

pengobatan  di Puskesmas? 

1. Bagaimana sikap petugas 

kesehatan saat anda menjalani 

pengobatan di puskesmas? 

 Apakah petugas kesehatan 

selalu mendengarkan 

keluhan yang Anda 

rasakan? 

 Ketika menjalani 

pengobatan, apakah 

petugas selalu ramah 

dalam melayani Anda? 

2. Bagaimana bentuk dukungan 

atau bantuan dari petugas 

kesehatan saat menjalani 

pengobatan antihipertensi? 



 
 
 

 

 
 

 Apakah petugas kesehatan 

menjelaskan/memberikan 

penyuluhan tentang 

penyakit Anda?Informasi 

seperti apa yang biasa 

Anda dapatkan? 

 Apakah petugas kesehatan 

selalu mengingatkan Anda 

untuk periksa ulang 

(kontrol) tekanan darah 

apabila obat telah habis? 

 Apakah petugas kesehatan 

memeriksa kemajuan Anda 

selama menjalani 

pengobatan? Seperti apa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG  

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Kunci (Petugas Kesehatan) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing 

1 Kepatuhan Berobat 

Hipertensi 

Bagaimana kepatuhan 

penderita hipertensi 

dalam menjalani 

pengobatan? 

1. Bagaimana kepatuhan 

penderita hipertensi dalam 

menjalani pengobatan di 

Puskesmas? 

 Menurut Anda apa faktor  

yang dapatmembuat 

penderita bisa patuh 

dalam menjalani 

pengobatan? 

2. Apakah penggunaan obat 

tradisional yang dibarengi 

dengan obat dari dokter tidak 

menimbulkan efek samping? 

2 Keterjangkauan 

Akses Pelayanan 

Bagaimana 

keterjangkauan yang 

1. Berapa lama waktu tunggu 

pelayanan bagi penderita 



 
 
 

 

 
 

penderita rasakan saat 

mengakses fasilitas 

kesehatan di 

Puskesmas Kajang? 

ketika berobat di 

puskesmas?Bagaimana alur  

pelayanannya? 

2. Bagaimana tingkat 

keterjangkauan Puskesmas 

Kajang terhadap penderita? 

3. Bagaimana dengan 

masyarakat yang tidak 

mampu, apakah 

tetapmembayar biaya untuk 

berobat? 

4. Adakah akses lain untuk 

mempermudah masyarakat 

menggunakan pelayanan? 

Seperti apa? 

2 Dukungan Petugas 

Kesehatan 

Bagaimana bentuk 

dukungan petugas 

kesehatanterhadap 

penderita dalam 

menjalani pengobatan  

di Puskesmas? 

1. Bagaimana sikap dari 

petugas kesehatan saat 

penderita menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

2. Bagaimana bentuk dukungan 

dari petugas kesehatan saat 

penderita menjalani 

pengobatan antihipertensi? 

 Apakah rutin dilakukan 

penyuluhan baik itu 

secara kelompok atau 

face to face? Penyuluhan 

seperti apa itu? 



 
 
 

 

 
 

 Apakah petugas 

kesehatan menjelaskan 

bahayanya jika tidak 

berobat secara teratur? 

 Apakah petugas selalu 

mengingatkan kepada 

penderita untuk kontrol 

menjalani pengobatan 

antihipertensi?  

 Apakah petugas 

kesehatan selalu 

memeriksa kemajuan 

penderita dalam 

menjalani pengobatan? 

 Apakah petugas 

kesehatan selalu 

mengingatkan penderita 

untuk kontrol tekanan 

darah apabila obat habis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG  

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Hari/Tanggal : 

Waktu   : 

A. Karakteristik Informan Pendukung (Keluarga Informan Utama) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B. Daftar Pedoman 

NO. Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing 

1 Kepatuhan Berobat 

Hipertensi 

Bagaimana 

kepatuhan penderita 

hipertensi dalam 

menjalani 

pengobatan? 

1. Apakah Bapak/Ibu rutin 

berobat dan  meminum 

obat dari dokter? 

 Apakah Bapak/Ibu 

pernah tidak rutin 

dalam menjalani 

pengobatan? 

2. Apakah Bapak/Ibu 

mengonsumsi tradisional? 

Jika iya, seperti apa? 

2 Dukungan Keluarga Bagaimana bentuk 

dukungan keluarga 

terhadap penderita 

selamamenjalani 

pengobatan  di 

1. Bagaimana tanggapan 

Anda tentang penyakit 

hipertensi yang dialami 

Bapak/Ibu ? 

 Apakah Anda merasa 



 
 
 

 

 
 

Puskesmas? cemas dengan penyakit 

yang diderita 

Bapak/Ibu? 

2. Bagaimana bentuk 

dukunga yang anda 

lakukan terhadap 

kepatuhan Bapak/Ibu 

menjalani pengobatan 

hipertensi? 

 Apakah Andasering 

memberikan semangat 

atau dukungan untuk 

Bapak/Ibu agar cepat 

sembuh? 

 Apakah Anda selalu 

mengantar Bapak/Ibu 

untuk berobat di 

Puskesmas? 

 Apakah Anda selalu 

mengontrol makanan 

yang dikonsumsi 

Bapak/Ibu? 

 Apakah Anda juga 

membantu pembiayaan 

pengobatannya? 

 Apakah Anda menegur 

Bapak/Ibu apabila 

lupa/tidak minum obat? 



 
 
 

 

 
 

Lampiran 3 

MATRIKS HASIL WAWANCARA 

KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA 

 

1. Informan Utama 

 

Kepatuhan Berobat Hipertensi 

No Informasi Informan Usia  Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Kepatuhan 

berobat hipertensi 

NH 60 

 

“Biasa kalau sudahka minum obat toh 

besoknya pergika kontrolki tekananku di 

puskesmas turunjikah atau tidak, biar biasa 

belum habis obatku pergija kontrolki. Atau 

biasaka juga pergi ke keponakanku kan 

dokternyaji juga diatas.” 

”Iyaa minum obat ee nabilang itu dokter toh 

ee minumki itu Amlodipine diminum ee seumur 

hidup katanya. Diminum kalau malamki. Tapi 

ini berhentika 1 bulan kan baek-baekmi kurasa 

toh, kubilang disituma dulu periksa di 

keponakanku deh yang dokter diatas kubilang 

besok-besokpi lagi naikka. Eee turun 1 berapa 

itu e 140/80 berarti normalmi ka begitu 

mentongji saya 140 sampainya, trus anu kalau 

ada berita ee keponakanku meninggal toh 

kakakku bilang meninggalki langsung tegang 

“Biasanya setelah 

sayameminum obat, besoknya 

saya pergi kontrol di 

puskesmas untuk melihat 

tekanannya turun atau tidak. 

Walaupun obat saya belum 

habis, saya  tetap pergi 

kontrol. Saya juga pergi ke 

keponakan saya yang 

merupakan dokter di 

puskesmas.” 

“Iya saya rajin meminum 

obat. Dokter mengatakanharus 

meminum obat Amlodipine 

dan diminum seumur hidup. 

Diminum setiap malam Akan 

tetapi sekarang saya berhenti 

Informan mengatakan bahwa 

selalu datang berobat ke 

puskesmas dan selalu 

meminum obat yang 

diberikan oleh dokter setiap 

malam. Informan juga 

mengatakan pernah berhenti 

berobat selama sebulan 

karena merasa sudah 

membaik. 

 



 
 
 

 

 
 

lagi anuku langsung naik lagi kemarin 

200/100. Soalnya anak-anak ditelfon tidak 

menjawab, anak-anak mengaji kukasi tauki na 

tidak mengerti-mengerti langsung muncul lagi. 

Eh itumi saya seringka majallo-jallo hahaha, 

pa’emosika do. Suaraku besar sekali, biar 

suamiku apa salah sedikit e jammako diam 

mako kau diam mako jangan banyak anu. Ini 

sakit anuku itu kasi naik tensiku toh. Kemarin 

itue majallo-jalloka lagi nabilang diam-

diammako itu ka naik lagi tensimu tapi tidak 

kupeduliki terlanjur terbiasaka toh, sadar-

sadarpa lagi itu na kubaek lagi ” 

 

berobat sudah sebulan karena 

saya merasa sudah sehat. 

Untuk sementara saya berobat 

di keponakan saya, lain waktu 

saya ke puskesmas lagi 

Tekanan saya turun 140/80 

dan sudah normal. Jika saya 

mendengar berita buruk 

seperti keponakan saya 

meninggal, saya menelfon 

anak-anak namun tidak 

menjawab, dan saya 

mengajari anak-anak  mengaji 

tapi mereka tidak mengerti, 

Biasanya tekanan saya naik 

lagi. Saya gampang emosi dan 

suara saya juga besar 

walaupun terkadang suami 

menasehati untuk kebaikan 

saya, tapi saya menyuruhnya 

diam dan tidak peduli, 

mungkin saya sudah terbiasa. 

Jika saya tersadar terkadang 

membuat saya lebih baik.” 

NL 72 “Sering tiap bulan kalau pergi ke puskesmas 

periksa tensiku atau di rumahnya  juga dokter 

“Saya selalu memeriksa 

tekanan darah di puskesmas 

Informan mengatakan bahwa 

selalu berobat ke puskesmas 



 
 
 

 

 
 

kuperiksa. Tiap malam kuminum obatku.” setiap bulan dan terkadang di 

tempat praktek dokter juga. 

Saya meminum obat 

antihipertensi saya setiap 

malam.” 

setiap bulan dan selalu 

meminum obat yang 

diberikan oleh dokter setiap 

malam.  

HS 48 

 

“Biasaja iyya pergi ke puskesmas kontrolki 

tiap bulan kalau habis obatku toh. Seringja 

biasaja iyya minum obat Amlodipine dari 

dokter.” 

 

“Saya biasanya ke puskesmas 

mengontrol tekanan tiap bulan 

jika obat sudah habis. Saya 

biasanya sering minum obat 

Amlodipine dari dokter.” 

 

Informan mengatakan bahwa 

selalu berobat ke puskesmas 

setiap bulan dan selalu 

meminum obat yang 

diberikan oleh dokter setiap 

malam.  

A 68 “Iye seringja ke puskesmas iyya, biasaka juga 

ke rumahnya dokter, seringja minum obat 

tekanan malam-malam juga.” 

“Iya saya selalu ke puskesmas. 

Saya juga biasanya ke rumah 

dokter untuk memeriksa 

tekanan Selalu minum obat 

setiap malam juga.” 

Informan mengatakan bahwa 

selalu berobat ke puskesmas 

setiap bulan dan selalu 

meminum obat yang 

diberikan oleh dokter setiap 

malam. 

R 53 “Iye rutinji. Kalau obat sih iyya seringji 

minum obat karena kalau saya rasa lagi itu 

oleng, saya naik lagi di dokter pergi periksa. 

Cuman akhir-akhir ini semenjak saya sakit, 

saya tidak naik kontrol karena ada corona toh 

jadi malla-mallaka naik terus nabilang kakak 

“Iya saya rutin berobat. Saya 

sering meminum obat 

antihipertensi jika saya 

merasakan pusing kemudian 

saya pergi ke dokter untuk 

berobat. Hanya akhir-akhir ini 

Informan mengatakan bahwa 

selalu berobat ke puskesmas 

dan selalu meminum obat 

yang diberikan oleh dokter.  

Hanya akhir-akhir ini sudah 2 

bulan informan tidak ke 



 
 
 

 

 
 

ih kenapako takut nabiarko juga datang kalau 

bukanko penyakit begitu ndak tonji. Jadi saya 

itu mending bawa pergi tidur saja, ini sudah 2 

bulan ini saya tidak naik kontrol artinya juga 

ndak ada perasanku lain-lain toh kalau sakit 

kepala biasaji ndakji.” 

semenjak saya sakit, saya 

tidak ke puskesmas untuk 

kontrol karena ada virus 

COVID-19 jadi saya takut ke 

puskesmas. Kata kakak saya, 

kenapa kamu takut walaupun 

kamu datang meskipun kamu 

bukan penyakit itu tidak 

masalah. Sudah 2 bulan saya 

tidak kontrol karena saya tidak 

merasakan yang aneh, jika 

sakit kepala biasa saya hanya 

istirahat saja.” 

puskesmas karena merasa 

takut dengan wabah virus 

corona yang terjadi. 

SR 43 “Iye alhamdulillah rutinji. Kalau obat tekanan 

dari dokter cukup kalau malamji satu kaliji 

kalau sudah makan” 

 

“Alhamdulillah, saya rutin 

berobat dan meminum obat 

antihipertensi. Obat 

antihipertensi yang dari dokter 

saya minum setiap malam satu 

kali setelah selesai makan.” 

Informan mengatakan bahwa 

selalu berobat ke puskesmas 

dan  meminum obat yang 

diberikan oleh dokter setiap 

malam. 

2 Penggunaan obat 

tradisional 

NH 60 

 

“Eh anu apa seng itu kuminum eeee daun 

krofil dimasak baru diminum airnya itu kalau 

sudahma minumngi itu tiga kali berturut-turut 

biasa turun-turungi tiga kali satu minggu terus 

minumka Amlodipine lagi kalau malamki 

karena nabilang dokter jangan berhenti 

“Saya sering meminum daun 

krofil, saya memasak daunnya 

kemudian meminum airnya. 

Biasanya setelah minum 3 kali 

berturut-turut, tekanan saya 

turun. Saya minum3 kali 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 



 
 
 

 

 
 

minum.” seminggu. Dan saya minum 

Amlodipine lagi setiap malam 

karena dokter  mengatakan 

jangan berhenti minum.” 

  NL 72 “Biasaka juga minum ramuan kayak jahe, 

biasa juga daun cengkeh kupake airnya 

kugosok-gosok dibadanku sama ada daun 

lappo-lappo untuk tekanan juga.” 

“Saya juga biasanya minum 

ramuan seperti jahe, air dari 

daun cengkeh saya gosok di 

badan saya dan ada daun 

lappo’-lappo untuk 

mengontrol tekanan saya.” 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 

HS 48 

 

“Biasaka juga minum obat ramuan juga anu 

namanya disini rampo-rampo cidong dimasak 

toh baru diminum airnya kalau pagi.” 

“Saya juga biasanya minum 

obat ramuan, namanya rampo-

rampo cidong saya masak 

kemudian saya minum airnya 

tiap pagi.” 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 

A 68 “Biasaja minum iyya apa itu kayak kembang-

kembang itu untuk tekanan toh.” 

“Saya biasanya minum obat 

kembang-kembang yang untuk 

tekanan.” 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 

R 53 “Biasa mentimun saya masak atau parut baru 

saya minum airnya toh, obat untuk 

menurunkan tekanan. Karena banyak kuliat 

manfaatnya itu timun untuk kolesterolku juga 

“Saya biasanya memasak atau 

memarut mentimun, saya 

meminum airnya untuk 

menurunkan tekanan. Karena 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 



 
 
 

 

 
 

kan saya orang kolesterolji juga  kayak ada 

maksudnya perubahan toh artinya dari dokter 

katanya juga bagus itu.” 

mentimun banyak manfaatnya 

juga untuk kolesterol saya, 

kata dokter mentimun itu 

bagus.” 

SR 43 “Iya ada juga herbal, kayak daun salam , ee 

serre biasa juga daun karsen yang paling 

sering itu yang tiga macam. Kalau saya sudah 

masak, saya dinginkan baru saya minum 

airnya. Kalau dimandi itu tidak menyerapji 

cuman untuk hangat-hangatji badan ituyya 

tapi kalau diminum kan ada khasiatnya” 

“Iya saya juga meminum obat 

herbal. Ada 3 macam yang 

sering saya minum seperti 

daun salam, serai dan daun 

kersen. Saya masak, dinginkan 

kemudian saya meminum 

airnya. Jika digunakan untuk 

mandi itu tidak menyerap 

hanya untuk menghangatkan 

saja akan tetapi jika diminum 

ada khasiatnya.” 

Informan mengatakan bahwa 

selain obat dari dokter, 

informan juga mengonsumsi 

obat-obat tradisional. 

3 Alasan patuh 

berobat 

NH 

 

 

60 

 

“Karena mauki sembuh do, mauki sembuh. 

Ada istilah orang disini ‘Parallu matea sunnah 

tarile’ penting itu meninggal tapi sunnah kalau 

berobatki jadi makanya tidak ada orang yang 

tidak meninggal cuman belumpi saatnya 

bilangka tidak takutka mati tapi janganki dulu 

kodong sudahpi berkeluarga anakku kuminta 

sama Tuhan toh makanya rutinka berobat ka 

mauki sembuh nabukan itu sakitki na 

meninggal biasa tidak sakitki na langsung 

“Karena saya ingin sembuh. 

Disini terdapat istilah bahwa  

‘Kematian pasti ada akan 

tetapi sunnah jika kita 

berobat’. Oleh karena itu, 

tidak ada orang yang tidak 

meninggal hanya belum 

saatnya. Saya selalu 

mengatakan saya tidak takut 

mati tapi saya minta sama 

Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 

berobat karena keinginan 

untuk sehat dan masih ada 

anak yang belum berkeluarga.  



 
 
 

 

 
 

meninggal.”  Tuhan jangan dulu ambil 

nyawa saya karena anak saya 

belum berkeluarga makanya 

saya rutin untuk berobat 

karena saya ingin sembuh 

karena bukan gara-gara sakit 

orang bisa meninggal tapi     

terkadang orang yang tidak 

sakit juga   

NL 72 “Yah supaya cepat sembuh makanya rutin 

berobat.” 

”Agar cepat sembuh makanya 

saya rutin berobat.” 

Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 

berobat karena keinginan 

untuk sehat. 

HS 48 

 

“Ingin sembuh.” “Ingin sembuh.” Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 

berobat karena keinginan 

untuk sehat. 

A 

 

68 “Karena saya juga mau sembuh, kembali 

normal.” 

“Karena saya ingin sembuh 

kembali normal.” 

Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 

berobat karena keinginan 

untuk sehat. 

R 53 “Eee saya itu selalu ingin berobat karena 

itumi saya masih mau sehat bagaimanapun 

“Saya selalu ingin berobat 

karena saya masih ingin sehat 

Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 



 
 
 

 

 
 

juga kita toh namanya usaha. Salah satu 

komisi untuk saya itu saya harus berobat saya 

masih mau sehat, lagian anak-anakku juga 

kupikir toh kalau saya sakit, anak-anakku juga 

bagaimana toh. 

bagaimanapun juga namanya 

usaha. Salah satu komisi untuk 

saya itu saya harus berobat 

karena saya masih ingin sehat. 

Lagipula saya memikirkan 

anak-anak saya , jika saya 

sakit, bagaimana keadaan 

anak-anak saya.” 

berobat karena keinginan 

untuk sehat dan memikirkan 

keadaan anak-anaknya. 

SR 43 “Karena mauka sehat do, mauka kuat, kembali 

pulih do begitu.” 

“Karena saya ingin sehat, 

ingin kuat, kembali pulih.” 

Informan mengatakan bahwa 

alasan tetap patuh dalam 

berobat karena keinginan 

untuk sehat. 

4 

 

 

Kendala selama 

pengobatan 

NH 60 

 

“Tidakji tidak adaji, semua obat juga saya 

cocokka, ituji mungkin kendalanya kalau 

minum obat pahitki.” 

“Tidak ada, semua obat cocok 

sama saya, mungkin 

kendalanya jika minum obat 

terasa pahit.” 

Informan mengatakan bahwa 

tidak  ada kendala selama 

pengobatan. 

NL 

 

 

72 “Ndak adaji kendala.” “Tidak ada kendala.” Informan mengatakan bahwa 

tidak  ada kendala selama 

pengobatan. 

HS 

 

48 

 

“Ndak adaji iyya.” “Tidak ada.” Informan mengatakan bahwa 

tidak  ada kendala selama 



 
 
 

 

 
 

 pengobatan. 

A 

 

68 “Oh tidak adaji.” “Tidak ada.” Informan mengatakan bahwa 

tidak  ada kendala selama 

pengobatan. 

R 53 “Ndakji, ndakji cuman pernah ada itu satu 

obat kalau saya konsumsi mungkin 

bertentangan dengan penyakitku karena kan 

saya lambung juga jadi kalau saya minum 

lain-lain saya rasakan kayak gemetar-gemetar 

begitu toh cuman saya tidak tau itu obat 

tekanan atau tidak karena kalau saya pergi 

periksa bukan hanya tekanaku tapi saya juga 

periksa lambungku sekaligusmi toh, mungkin 

sih tekanan jadi dokter bilang hentikan dulu, 

obat tekananji mungkin cuman saya tidak 

cocok.” 

“Tidak ada. Hanya pernah 

ada satu obat jika saya 

konsumsi mungkin 

bertentangan denga penyakit 

saya karena saya juga ada 

penyakit lambung jadi jika 

saya minum, saya merasakan 

gemetar hanya saya tidak tau 

itu obat hipertensi atau tidak 

karena jika saya ke pergi ke 

puskesmas untuk 

memeriksakan tekanan saya, 

saya juga memeriksakan 

lambung saya. Mungkin obat 

hipertensi hanya saya tidak 

cocok  jadi kata dokter 

hentikan dulu” 

Informan mengatakan bahwa 

tidak ada kendala selama 

pengobatan hanya saja pernah 

mengalami ketidakcocokan 

dengan salah satu obat. 

 



 
 
 

 

 
 

SR 43 “Biaya kemudian agak-agak pusing dan 

kurang nafsu makan kalau terlalu banyak 

minum obat do.” 

“Biaya kemudian agak pusing 

dan kurang nafsu makan jika 

terlalu banyak mengonsumsi 

obat.” 

Informan mengatakan bahwa 

terkendala di biaya dan 

merasa pusing dan kurang 

nafsu makan jika terlalu 

banyak mengonsumsi obat. 

 

 

Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

No Informasi Informan Usia  Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Jarak tempuh dari 

tempat tinggal ke 

Puskesmas 

NH 

 

60 

 

“Kalau biasaka pergi toh ke puskesmas eee 

sekitar 1 kiloan mungkin ka ndk terlalu jauhji 

juga itu puskesmas dari rumah.” 

“Saya biasanya pergi ke 

puskesmas, mungkin sekitar 1 

km, karena rumah ke 

puskesmas tidak terlalu jauh.” 

Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 1 km  dan 

jaraknya cukup dekat. 

NL 72 “Iya dekatji, kurang lebih 1 kiloji.” “Iya dekat, kurang lebih 1 

km.” 

Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 1 km dan 

jaraknya dekat. 

HS 

 

48 

 

“Oh kalau jaraknya ke atas itu kira-kira lebih 

1 kilo.” 

“Jarak ke puskesmas kurang 

lebih 1 km.” 

Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 1 km  

lebih. 

A 68 “Eee 600 meter lebih mungkin kalau ke 

ataski.”  

“Sekitar 600 meter lebih ke 

puskesmas.” 

Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 600 m.  



 
 
 

 

 
 

R 53 “Kurang lebih 1 kilo dek.” “Kurang lebih 1 km.” Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 1 km. 

SR 43 “Eee jaraknya disini, ada 3 kilo. Sederhanaji 

sedang-sedang.” 

“Jaraknya disini 3 km, tidak 

terlalu jauh, sedang-sedang” 

Jarak yang ditempuh ke 

puskesmas sejauh 3 km  dan 

jaraknya cukup dekat. 

2 Waktu tempuh 

dari tempat 

tinggal ke 

Puskesmas 

NH 60 

 

“Eee biasanya 10 menit.” “Biasanya 10 menit” Waktu yang ditempuh 10 

menit. 

NL 72 “Kemungkinan 15 menit.” “Kemungkinan 15 menit.” Waktu yang ditempuh 15 

menit. 

HS 48 

 

“Biasa 5 menit sampai maki ka dekatji disini 

puskesmas.” 

“Jalanannya aspal  semuaji jadi lancar2ji 

jalanan kalau ke puskesmas” 

“Biasanya 5 menit sudah 

sampai karena puskesmas 

disini dekat.” 

“Jalanannya sudah diaspal 

sehingga perjalanan lancar ke 

puskesmas” 

Waktu yang ditempuh 5 

menit dan kondisi jalanan 

baik sehingga perjalanan 

lancar. 

A 68 “Oo dekat sekaliji 2 menit lah.” 

“Jalanannya bagusji, jadi cepat sampai” 

“Dekat sekali, hanya 

membutuhkan waktu 2 menit.” 

“Jalanannya bagus sehingga 

cepat sampai.” 

Waktu yang ditempuh 2 

menit dan kondisi jalanan 

baik sehingga perjalanan 

lancar. 



 
 
 

 

 
 

R 53 “Sebentarji dek, sekitar 3 menit 2 menitanji 

nakisampai.” 

“Yah lancar jalanan sudah diaspal semuami.” 

“Hanya sebentar, sekitar 3 

menit atau 2 menit sudah 

sampai.” 

“Perjalanan lancar karena 

sudah aspal semua.” 

Waktu yang ditempuh 3 atau 

2 menit dan kondisi jalanan 

baik sehingga perjalanan 

lancar. 

SR 43 “Ndak cukupji 1 jam, setengah jamji.” 

“Hati-hati dijalan, lambat-lambatki dijalan 

karena jalanannya disini iyya kita lihatmi saja 

berbatu-batuki, sampai paki disana dekat 

pelabuhan baru aspal jalanannya” 

“Tidak cukup 1 jam, hanya 

setengah jam.” 

“Berhati-hati di jalan, sangat 

lambat karena jalanannya 

berbatu-batu, namun sekitar 

dekat pelabuhan jalanannya 

sudah aspal.” 

Waktu yang ditempuh 

setengah jam dan berhati-hati 

ketika dijalan karena keadaan 

jalanan masih ada yang rusak. 

3 Jenis transportasi 

yang digunakan 

ke Puskesmas 

NH 

 

 

60 

 

“Biasa jalanja karena belajarka jalan toh, ka 

ini kubiasakan diriku jalan, diboncengja tapi 

tidak mauka,bilang  janganmi jalan-jalanma 

supaya bisaka jalan.”  

“Biasanya saya berjalan 

dikarenakan saya ingin 

membiasakan diri berjalan.. 

Terkadang saya mendapat 

tawaran untuk diantar namun 

saya menolak karena alasan 

itu” 

Informan tidak menggunakan 

trasnportasi akan tetapi 

berjalan kaki menuju 

puskesmas karena ingin 

terbiasa berjalan kaki. 

NL 72 “Jalan kaki disini kan dekat sama itu ibu NH, 

selaluka sama itu dia.” 

”Karena jaraknya dekat, maka 

saya memilih berjalan kaki 

bersama ibu NH.” 

Informan tidak menggunakan 

trasnportasi akan tetapi 

berjalan kaki menuju 



 
 
 

 

 
 

puskesmas. 

HS 48 

 

“Naik motorja dibonceng biasa sama suamiku 

atau anakku.” 

“Saya biasanya diantar suami 

atau anak saya menggunakan 

sepeda motor.” 

Transportasi yang digunakan 

kendaraan pribadi yakni 

sepeda motor. 

A 

 

68 “Mangojekka. Kadang kalau turun anakku ke 

laut naik ojekma. Tapi kalau ndk turunji kelaut 

anakkuji.” 

“Jasa ojek.  Jikalau anak saya 

pergi melaut saya 

menggunakan jasa ojek, 

namun saya biasanya diantar 

oleh anak saya sendiri.” 

Transportasi yang digunakan 

kendaraan pribadi yakni 

sepeda motor dan terkadang 

menggunakan angkutan 

umum. 

R 53 “Biasaka naik motor dibonceng sama suamiku 

atau anakku.” 

“Saya biasanya diantar oleh 

suami atau anak saya  

menggunakan sepeda motor.” 

Transportasi yang digunakan 

kendaraan pribadi yakni 

sepeda motor. 

SR 43 “Naik motorka dibonceng sama anakku, 

kadang juga naik mobilka kalau ada lewat 

mobil depan rumah.” 

“Saya menggunakan sepeda 

motor diantar oleh anak saya, 

namun terkadang saya juga 

menggunakan angkot jika ada 

angkot yang lewat depan 

rumah.” 

Transportasi yang digunakan 

kendaraan pribadi yakni 

sepeda motor dan terkadang 

menggunakan angkutan 

umum. 



 
 
 

 

 
 

4 

 

 

Lama waktu 

tunggu pelayanan 

di Puskesmas 

NH 

 

 

 

 

 

 

60 

 

“Ih biasa lamaki kalau banyak pasien, biasa ta 

2 jamki disitu kan antrian toh. Biasa datangka 

jam 8 banyakmi antrian itu, biasa antrian 

berapaka itu 20an. Jam 8 ki kesana soalnya 

jam begitu adami dokter istilahnya jam 8 tapi 

banyakmi orang menunggu. Tapi kalau 

dilayani maki toh ndk terlalu lamaji, ituji 

antriannya biasa lama sekali.” 

“Biasanya lama jika banyak 

pasien, mengantri sampai 2 

jam. Jikalau saya datang jam 

8, biasanya sudah banyak 

antrian. Umumnya jam 8, 

dokter sudah berada di 

puskesmas. Waktu 

pelayanannya cukup singkat 

hanya saja antrian terkadang 

memakan waktu lama.” 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 2 jam karena sistem 

antri, namun untuk proses 

pelayanannya cukup singkat. 

 

 

NL 

 

 

72 “Biasa lama itu diatas eee 2 jam lebih kira-

kira. Antri juga kalau ke puskesmaski jadi 

kalau datang maki langsungmi ambil antrian 

baru ditunggumi sampaita dipanggil tapi 

kalau ke puskesmaska biasa banyakmi orang, 

jadi itumi biasa nakasi lamaki toh apalagi 

kalau sudah terlambat datang” 

“Biasanya lama sekitar 2 jam 

lebih karena sistem antri. 

Sesampainya di puskesmas 

bergegas mengambil 

antrian,kemudian menunggu 

hingga namanya dipanggil. 

Saya biasanya lama karena 

banyak pasien apalagi jika 

sudah datang terlambat.” 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 2 jam lebih karena 

sistem antri. 

Alur pelayanannya yakni 

melakukan pendaftaran, 

kemudian mengambil nomor 

antrian, menunggu panggilan, 

masuk ke ruang periksa. 

HS 

 

 

48 

 

“Biasa lamayya ka antri orang, kan ambilki 

nomor antriando. Dipanggilpi namata baru 

masuk maki diperiksa, kalau sudahmaki 

diperiksa dikasi maki obat kalau habismi 

obatta. Ada kapang 1 jam lebih orang 

“Biasanya lama karena sistem 

antri. Setelah nama saya 

dipanggil, saya diperiksa 

kemudian diberikan obat 

apabila obatnya sudah habis. 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 1 jam lebih karena 

sistem antri. 

Alur pelayanannya yakni 



 
 
 

 

 
 

mengantri jadi haruski cepat-cepat kalau 

mauki cepat diperiksa. ” 

Saya antri sekitar 1 jam lebih 

jadi harus datang cepat jika 

ingin cepat selesai.” 

melakukan pendaftaran, 

kemudian mengambil nomor 

antrian, menunggu panggilan, 

masuk ke ruang periksa, 

kemudian diberi obat apabila 

obat sudah habis. 

A 

 

68 “Deh lamaka biasa saya dek biasa sampai 2 

jam karena saya datang itu sekitar jam 9 atau 

jam 10 baru banyakmi orang itu karena antri 

orang di puskesmas dek. Menungguka itu 

sampainya dipanggilka baru diperiksa sama 

dokter, baru nakasimaki obat. Kalau lambatki 

pergi lambat tongmaki diperiksa.” 

“Biasanya lama hingga 2 jam 

karena saya datang sekitar 

jam 9 atau jam 10 sudah 

banyak orang yang antri. Saya 

menunggu sampai nama saya 

dipanggil setelah itu diperiksa 

sama dokter. Kalau kita 

datang terlambat, 

diperiksanya juga terlambat.” 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 2 jam karena sistem 

antri. 

Alur pelayanannya yakni 

melakukan pendaftaran, 

kemudian mengambil nomor 

antrian, menunggu panggilan, 

masuk ke ruang periksa. 



 
 
 

 

 
 

R 53 “1 jam biasa saya, karena biasaka ke pasar 

dulu baru ke puskesmas kan jualanka juga toh. 

Kalau sampai disana ambil antrian, setelah itu 

menunggu sampainya dipanggil namata, kalau 

dpanggilmaki ditanyaki biasa sakit apaki ibu 

bilangma tinggi tekananku baru diperiksamaki 

sama dokter.” 

“Biasanya 1 jam, saya ke 

pasar dulu setelah itu ke 

puskesmas karena saya juga 

berjualan. Setelah sampai di 

puskesmas, kita mengambil 

nomor antrian, kemudian  

menunggu hingga namanya 

dipanggil, setelah dipanggil 

saya ditanya sakit apa 

kemudian saya jawab tekanan 

darah tinggi setelah itu saya 

diperiksa sama dokter.” 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 1 jam karena sistem 

antri. 

Alur pelayanannya yakni 

melakukan pendaftaran, 

kemudian mengambil nomor 

antrian, menunggu panggilan, 

masuk ke ruang periksa. 

SR 43 “Oh kalau biasa antrian iya ada 2 jam, malah 

lebih juga kalau banyak orang. Sampai disana 

mendaftarki dulu ambil nomor antrian sudah 

itu menunggumaki panggilan, sudah itu baruki 

masuk diperiksamaki. Ditanyaki kenapaki ibu 

sakit apata bilang begini begini baru 

sudahmi” 

“Antriannya sekitar 2 jam 

terkadang juga lebih jika 

banyak pasien. Seampainya di 

puskesmas, mendaftar dulu 

kemudian mengambil nomor 

antrian kemudian menunggu 

panggilan setelah itu masuk ke 

ruangan untuk diperiksa. 

Kemudian ditanya kenapa, 

sakit apa, setelah itu selesai.” 

Waktu tunggu pelayanan 

selama 2 jam lebih karena 

sistem antri. 

Alur pelayanannya yakni 

melakukan pendaftaran, 

kemudian mengambil nomor 

antrian, menunggu panggilan, 

masuk ke ruang periksa. 

 

 



 
 
 

 

 
 

Dukungan Keluarga 

No Informasi Informan Usia Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Tanggapan 

keluarga tentang 

penyakit 

hipertensi 

penderita 

NH 

 

60 

 

“Yah khawatirlah karena istrinya ini lagi sakit 

apalagi natauka bilang hipertensika toh. 

Kapannya lagi tinggi tensiku, biasa itu 

langsungma oleng-oleng jadi suamikuji itu 

kodong biasa bantuka, kan jauh semua anak-

anakku. Bahaya sekali itu hipertensi, itu biasa 

nabilang suamiku kalau tinggi tensita apalagi 

kalau 200/100 mi trus ada penyakit jantung 

atau struk, oh biasa orang tiba-tiba 

meninggal.” 

“Dia merasa khawatir karena 

istrinya lagi sakit lebih-lebih 

lagi dia tau saya  hipertensi. 

Jika tekanan saya naik, saya 

biasanya merasa pusing jadi 

hanya suami saya yang 

membantu karena anak-anak 

saya jauh. Hipertensi itu 

sangat berbahaya, kata suami 

saya jika tekanan naik apalagi 

sampai 200/100 kemudian ada 

penyakit jantung atau struk 

biasanya orang tiba-tiba 

meninggal.” 

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

khawatir dan peduli dengan 

penyakit hipertensi yang 

diderita. 

NL 

 

72 “Kan saya tinggal sama adekku, jadi adekkuji 

itu selalu ingatkanka berobat. Pertama kalika 

nakena itu tekanan, itu eee adekku langsung 

antarka berobat. Kalau dibilang cemas iyya 

cemas haha, siapa yang tidak takut kalau ada 

keluarga sakit toh, apalagi saya tuama 

kasihan.” 

“Saya tinggal bersama adek 

saya, jadi adek saya yang 

selalu mengingatkan minum 

obat. Pertama kali saya 

terkena hipertensi, adek saya 

yang antar untuk berobat. 

Cemas yah cemas, siapa yang 

tidak takut jika keluarga sakit, 

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

khawatir dan peduli dengan 

penyakit hipertensi yang 

diderita. 



 
 
 

 

 
 

 apalagi saya sudah tua.” 

HS 

 

 

 

 

48 

 

“Ituji khawatir saja kalau langsung tiba-tiba 

naik lagi tensiku karena biasa orang kena 

struk dek jadi kalau naikmi tensiku kan biasa 

pusing-pusingma naambilkanma obatku 

anakku atau suamiku, siapa-siapa ada 

dirumah.” 

 

“Khawatir jika tiba-tiba 

tekanan saya naik karena 

biasanya, sesorang bisa 

terkena struk jadi jika tekanan 

saya naik biasanya saya 

pusing, kemudian anak atau 

suami saya pergi 

mengambilkan obat saya, 

tergantung siapa yang ada di 

rumah.  

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

khawatir dan peduli dengan 

penyakit hipertensi yang 

diderita. 

A 

 

 

68 “Keluarga yah kalau sakitka itu takut karena 

saya kalau sakitka dek biasa langsungka 

pusing yang seperti oleng-oleng begitu apalagi 

pernah sampai jatuhka jadi itumi selalu 

naingatkan teruska minum obat malam-

malam.” 

“Jika saya sakit, keluarga 

terkadang takut karena jika 

saya sakit biasanya saya 

pusing apalagi pernah sampai 

terjatuh jadi karena itu selalu 

dingatkan untuk minum obat 

setiap malam.” 

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

takut dengan penyakit 

hipertensi yang diderita. 

R 

 

 

53 “Tanggapannya keluarga yah merasa 

khawatir sama penyakit saya semisalnya kalau 

tekanan tiba-tiba muncul lagi gejala-gejala 

kan kadang ngedrop.” 

 

“Tanggapannya keluarga 

merasa khawatir dengan 

penyakit saya semisalnya jika 

tekanan tiba-tiba naik 

kemudian muncul gejala-

gejalanya terkadang membuat 

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

khawatir dengan penyakit 

hipertensi yang diderita. 



 
 
 

 

 
 

saya drop.” 

SR 43 “Tentumi cemas iya, dia sangat 

mengkhawatirkan saya kan kalau orang 

tekanan itu harus hati-hati jadi dia 

memperhatikan saya bagaimana saya harus 

berobat, begitu supaya pulih kembali normal. 

Karena tekanan itu mematikan biasa kena 

strukki disitu jaki tidak bisa bangun.  

 

“Tentu cemas, dia sangat 

mengkhawatirkan saya karena 

orang yang hipertensi itu 

harus hati-hati jadi dia 

memperhatikan saya 

bagaimana saya berobat agar 

bisa pulih kembali normal. 

Karena tekanan itu 

mematikan, jika sudah struk 

biasanya tidak bisa bangun.” 

Informan mengatakan bahwa 

tanggapan dari keluarga 

khawatir dan peduli dengan 

penyakit hipertensi yang 

diderita. 

2 Bentuk dukungan 

yang diberikan 

keluarga 

NH 

 

 

60 

 

“Oh suamiku itu kodong biasa naingatkanka 

kalau tinggi tensiku suruh banyak-banyak 

istirahat sama makanannku juga itu bilang 

batasi yang garam-garam toh karena kalau 

tinggi lagi tensiku kan saya tonji lagi dapat 

akibatnya, itu biasa nabilangika.” 

 

“Suami saya terkadang 

mengingatkan saya jika 

tekanan saya naik katanya 

banyak istirahat, makanannya 

juga dibatasi mengonsumsi 

garam karena jika tekanan 

naik, saya sendiri yang dapat 

akibatnya, itu yang biasanya 

dia katakan kepada saya.” 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

keluarga. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

NL 

 

 

72 “Ee bentuk dukungan itu kayak ingatkan 

berobat toh tapi saya mandirika orangnya, 

biar tidak diingatkan biasa saya ingatji, tiap 

hari kuminum obatku. Sayaji juga masak 

sendiri tapi dibatasi mami garamnya. Adekku 

biasa juga belikanka obat di apotik kalau 

misalnya turungi di Bulukumba na habismi 

obatku tapi nakasi sesuaiki sama obat yang 

nakasikanka dokter di puskesmas” 

 

“Bentuk dukungannya itu 

mengingatkan untuk berobat 

tapi saya orangnya mandiri 

walaupun tidak dingatkan saya 

ingat sendiri, tiap hari saya 

minum obat. Saya juga yang 

masak sendiri tapi garamnya 

dibatasi. Adek saya juga 

biasanya membeli obat untuk 

saya apabila obat sudah habis 

di apotek jika dia pergi ke 

Bulukumba bagian kota tetapi 

sesuai dengan obat yang 

diberikan dokter di 

puskesmas.” 

Informan mendapatkan 

dukungan instrumental dari 

keluarga. 



 
 
 

 

 
 

HS 

 

 

48 

 

“Dukungannya kayak ingatkan minum obat 

tiap malam, makananku juga dikurangi 

makanan asin-asin.” 

“Dukungannnya seperti 

mengingatkan untuk minum 

obat setiap malam, makanan 

saya dikurangi asin-asinnya 

juga” 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

keluarga. 

A 

 

68 “Kalau bentuk bantuan menurut saya itu eee 

ingatkan terus berobat, perhatikan 

makanannya juga yang mana dilarang sama 

dokter. Kalau mengingatkan dek sering sekali 

naingatkanka iyya.” 

“Bentuk dukungan menurut 

saya itu mengingatkan untuk 

terus berobat, memperhatikan 

makanannya yang mana yang 

dilarang oleh dokter. Jika 

persoalan mengingatkan, 

keluarga sangat sering”. 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

keluarga. 

R 

 

 

53 “Dukungannya itu yah berobat, ingatkan 

bilang kurangi itu makananmu maksudnya 

pandai-pandai itu mengatur pola makan itu 

saja dihindari makanan yang tidak cocok yang 

garam-garam toh. Istirahat yang cukup juga.” 

“Dukungannya itu berobat, 

katanya dikurangi 

makanannya maksudnya 

pandai-pandai mengatur pola 

makan, hindari makanan yang 

tidak cocok seperti yang 

garam-garam. Istirahat yang 

cukup juga.” 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

keluarga. 

SR 43 “Dukungannya diantarka pergi ke puskesmas, 

dia mengingatkan saya minum obat setelah itu 

istirahat yang banyak, jangan terlalu banyak 

makan yang berlebihan ka biasa punna 

“Dukungannya mengantar 

saya pergi ke puskesmas, dia 

mengingatkan saya minum 

obat setelah itu istirahat yang 

Informan mendapatkan 

dukungan instrumental dan 

dukungan emosional dari 



 
 
 

 

 
 

nganreki sambarang nikanre nabilang ehh 

hati-hatiko. 

banyak, jangan terlalu banyak 

makan yang berlebihan karena 

jika makan sembarangan 

katanya hati-hati.” 

keluarga. 

 

 

Dukungan Petugas Kesehatan 

No Informasi Informan Usia Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Sikap petugas 

kesehatan 

terhadap penderita 

NH 

 

 

60 

 

“Oh baek sekaliji disana petugasnya apalagi 

itu dokternya toh, apalagi juga keluargaji 

keponakanku itu. Ituji pernahka sakit dua hari 

paski ambil obat terkadang cuekki padahal 

pakai BPJS gratisja nadibayarji pemerintah 

jadi kubilang sinimi obat intitamo kikasikan 

biarrmi kubayar jadi kubayarki” 

“Petugas kesehatan di 

puskesmas sangat baik apalagi 

dokternya dan dia juga 

keponakan saya.” 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas baik. Namun 

informan pernah tidak 

dipedulikan dengan petugas 

kesehatan ketika ingin 

mengambil obat. 

NL 

 

72 “Ee ramah-ramahji petugas kalau di 

puskesmas. Biasaki natanya-tanya kenapaki 

ibu begitu baekji iyya.” 

 

“Petugas kesehatan di 

puskesmas sangat ramah. 

Biasanya sering menanyakan 

keadaan saya bagaimana.” 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas ramah dan peduli. 

HS 

 

48 

 

“Sering natanya-natanyaki. Iya kalau sudah 

maki naperiksa dokter biasa nabilang kurang-

kurangi makanan gula yang berminyak-minyak 

“Selalu menanyakan keluhan 

saya. Setelah diperiksa dokter 

katanya kurangi makanan 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas baik dan peduli. 



 
 
 

 

 
 

 dan bersantan-santan. gula, yang berminyak dan 

bersantan.” 

A 68 “Baik, ramah-ramah.” “Baik, ramah-ramah.” Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas baik dan ramah. 

R 

 

53 “Oh kalau pelayanannya di Puskesmas itu 

Alhamdulillah, baguski dokternya 

petugasnya.” 

“Pelayanan di puskesmas 

alhamdulillah, dokter dan 

petugasnya bagus.” 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas baik. 

SR 43 “Ohh bagus iyya kalau dokternya peduli 

sekali, pelayanannya juga ramah semua 

petugasnya. Kan sebagai petugas harus 

melayani dengan baik toh, eee supaya kita 

juga merasa nyamanki pergi berobat, itumi dia 

gunanya dipilih jadi petugas kesehatan haruski 

merawat kami. Kalau jelek pelayanannya ndk 

mau mintongka kesitu” 

“Dokternya baik dan peduli, 

semua petugas melayani 

dengan ramah. Sebagai 

petugas kesehatan harus 

memberikan pelayanan yang 

baik agar pasien merasa 

nyaman ketika berobat, itulah 

tujuan mereka dipilih sebagai 

petugas kesehatan agar dapat 

merawat kami. Seandainya 

pelayanannya jelek, saya tidak 

mungkin berobat di 

puskesmas.” 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas kesehatan di 

puskesmas ramah dan peduli. 



 
 
 

 

 
 

2 Bentuk dukungan 

dari petugas 

kesehaan 

NH 

 

 

60 

 

“Bentuk dukungannya itu biasa seringki 

naingatkan minum obatta’ kalau pulangki, 

rajinki pergi kontrol. Kan ndak langsungki ke 

dokter di asistennyaki dulu naperiksa tensita 

baru nacatatmi to dan keluhan-keluhanta 

biasa natulis dibuku toh baru setelah itu 

nasodorkanmi ke dokter terus naperiksamaki 

dokter.” 

“Bentuk dukungannya seperti 

selalu mengingatkan untuk 

minum obat, rajin untuk 

kontrol. Saya tidak langsung 

bertemu dengan dokter tetapi 

bertemu dulu dengan 

asistennya untuk 

memeriksakan tekanan saya 

kemudian dia mencatat dan 

keluhan-keluhan kita biasanya 

mereka catat di buku 

tekanannya berapa setelah itu 

diperiksa sama dokter.” 

Informan mendapatkan 

dukungan instrumental dan 

emosional dari petugas 

kesehatan. 

NL 

 

 

72 “Oh biasa nakasi tauki bahayanya kalau tidak 

rajinki berobat karena ini penyakit tekanan 

haruski katanya berobat terus jadi itulah saya 

rajin minum obat.” 

“Biasanya memberikan 

informasi tentang bahayanya 

jika tidak rutin berobat karena 

penyakit hipertensi harus 

berobat terus menerus jadi hal 

itu yang membuat saya rajin 

minum obat.” 

Informan mendapatkan 

dukungan informasional dari 

petugas kesehatan. 

HS 

 

 

48 

 

“Iya sering juga nakasi ingat, iya kalau 

habiski obatta pulangki lagi kesini cek 

tekananta.” 

“Iya sering diingatkan 

berobat, jika habis obatnya 

kembali lagi periksa 

tekanannya.” 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

petugas kesehatan. 



 
 
 

 

 
 

 

A 

 

68 “Kalau bentuk dukungan dari petugas yah 

banyak kalau ke puskesmas sering diingatkan 

kalau hipertensi ini harus dikontrol terus 

supaya tidak muncul katanya penyakit-

penyakit lain jadi disuruh rajin-rajin minum 

obat dan jagaki juga pola makananku.” 

“Bentuk dukungan dari 

petugas banyak, jika ke 

puskesmas, selalu diingatkan 

bahwa hipertensi ini harus 

dikontrol terus agar tidak 

muncul penyakit-penyakit lain, 

jadi harus rajin-rajin minum 

obat dan menjaga pola makan 

juga.” 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

petugas kesehatan. 

R 

 

53 “Bentuk dukungan seperti informasi-informasi 

tentang berobat hipertensi, minum obat, 

kurang-kurangi pemakaian garam pada 

makanan. Mungkin seperti itu.” 

“Bentuk dukungan seperti 

informasi-informasi tentang 

berobat hipertensi, minum 

obat, mengurangi pemakaian 

garam pada makanan. 

Mungkin seperti itu.” 

Informan mendapatkan 

dukungan informasional dan 

emosional dari petugas 

kesehatan. 

SR 43 “Nanti kalau kita ke puskesmas tiap periksa 

sering biasa diingatkan bilang hati-hatiki ibu 

jangan sembarang dimakan yang minyak-

minyak, eee apa namanya daging berupa 

begituji supaya bisa kontrol kembali lagi 

tekanannya, kontrol terus supaya bagus.” 

“Setiap saya periksa ke 

puskesmas, selalu  

diingatkan katanya hati-hati 

bu jangan sembarang makan 

seperti yang minyak-minyak, 

daging agar bisa kontrol 

kembali lagi tekanannya, 

Informan mendapatkan 

dukungan emosional dari 

petugas kesehatan. 



 
 
 

 

 
 

kontrol terus supaya bagus.” 

 

2. Informan Kunci 

 

Kepatuhan Berobat Hipertensi 

No Informasi Informan Usia  Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Kepatuhan 

berobat hipertensi  

EW 37 

 

“Kejenuhan mungkin ada tapi kebanyakan 

pasien yang hipertensi pasti dia datang kontrol 

karena pasti ada keluhan yang dia rasakan 

kalau dia tidak minum obat. Karena rata-rata 

semua pasien hipertensi mereka rajinji kontrol 

semuanya.  

“Itumi pendekatanta, pendekatannya kita 

memberi informasi yang memberikan 

penjelasan bahwa ee pengobatannya ini harus 

rutin, teratur supaya tekanannya tetap 

terkontrol jadi mungkin pendekatannya seperti 

ituji cuman memberikan informasi supaya dia 

tetap datang kontrol dan pengaruh dari 

keluarga juga. Tapi kebanyakan dari 

“Mungkin ada kejenuhan tapi 

Rata-rata pasien hipertensi 

pasti datang kontrol karena 

mereka merasakan keluhan 

jika tidak minum obat. Rata-

rata semua pasien hipertensi 

rajin kontrol ke puskesmas.” 

“Memberikan pendekatan, 

pendekatan seperti 

memberikan informasi dan 

penjelasan mengenai 

pengobatannya harus rutin 

dan teratur agar tekanannya 

terkontrol dan pengaruh dari 

Informan mengatakan bahwa 

rata-rata pasien hipertensi 

rutin untuk berobat ke 

puskesmas. Menurut 

informan faktor yang bisa 

membuat patuh penderita 

hipertensi yaitu dari pengaruh  

petugas kesehatan dan 

keluarga 



 
 
 

 

 
 

masyarakat itu kalau dengar dari orang kan 

banyak yang salah, banyak yang memberikan 

informasi yang salah. Jadi tugasnya kita disini 

memberikan informasi yang benar tentang 

penyakitnya apa, sikap dari kita semua 

petugas supaya mereka nyaman dan rajin 

untuk datang begitu. Walaupun mereka rajin 

minum obat tapi tidak datang kontrol kan kita 

tidak tau tensinya berapa tapi kalau dia 

datang kontrol kita bisa tau apakah 

pengobatanta ini bagus atau tidak.” 

keluarga juga. Tapi 

kebanyakan dari masyarakat 

mendengar berita yang salah 

dari orang lain jadi kita 

bertugas memberikan 

informasi yang benar tentang 

penyakitnya dan sikap kita 

semua agar mereka nyaman 

dan rajin untuk kontrol. 

Walalupun mereka rajin 

minum obat tapi tidak kontrol, 

kita tidak tau tekanannya 

berapa tapi jika datang 

kontrol kita tau apakah 

pengobatannya bagus atau 

tidak.” 

 

2 Jenis obat 

hipertensi yang 

diberi 

EW 37 “Hipertensi yang kita pakai disini kebanyakan 

itu Amlodipine setiap malam 1 kali sehari.” 

“Obat hipertensi yang kita 

gunakan disini kebanyakan itu 

Amildypin setiap malam 1 kali 

sehari.” 

Jenis obat yang diberikan 

yaitu Amlodipine setiap 

malam 1 kali sehari. 

3 Penggunaan obat 

tradisional 

EW 37 “Maksudnya saya sih tidak ada masalah 

selama ee jarak untuk minum obat dan obat 

tradisonal yang dia minum tidak bersamaan 

 “Saya tidak ada masalah 

selama  jarak untuk minum 

obat dokter dan obat 

Informan mengatakan bahwa 

tidak ada masalah dengan 

penggunaan obat tradisonal 



 
 
 

 

 
 

toh biar sama-sama bekerja. Kan obat dari 

kita itu juga yang mengontrol tekanan 

darahnya supaya mengurangi juga efek resiko 

yang terjadi yang lebih cepat kalau tekanan 

darah yang tidak terkontrol.” 

tradisonal yang dia minum 

tidak bersamaan agar sama-

sama bekerja. Obat dari kita 

itu juga yang mengontrol 

tekanan darahnya agar 

mengurangi efek resiko yang 

terjadi yang lebih cepat jika 

terjadi tekanan darah yang 

tidak terkontrol.” 

selama jarak untuk minum 

obat dari dokter dan obat 

tradisonal tidak bersamaan. 

 

 

Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan 

No Informasi Informan Usia Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Lama waktu 

tunggu pelayanan 

di Puskesmas 

EW 

 

 

37 

 

 

“Untuk waktu tunggu dilayani itu tergantung 

banyaknnya yang datang sesuai dengan 

antrian. Kita ada sekitar 10-15 menit untuk 

pelayanan dengan pasien terus alur pelayanan 

toh mulai pendaftaran di loket trus ambil 

nomor antrian toh tunggu trus masuk ke .. 

tunggumi antrian untuk poli umum, antrian 

poli umumnya  trus masuk ke perawat toh meja 

tensi habis itu ke pelayanan dokter umum. 

Setelah itu ke.. setelah pemeriksaan toh 10-15 

menit ambil obat kalaupun ada pemeriksaan 

“Waktu tunggu pelayanan 

tergantung banyaknya pasien 

sesuai dengan antrian. Sekitar 

10-15 menit untuk pelayanan 

dengan pasien kemudian alur 

pelayanan  dimulai dari 

pendaftaran di loket kemudian 

mengambil nomor antrian 

kemudian menunggu antrian 

untuk poli umum, kemudian 

masuk ke ruang perawat untuk 

Informan mengatakan bahwa 

waktu tunggu pelayanan 

tergantung banyaknya pasien 

dan untuk pelayanan 

hipertensi di puskesmas 

sekitar 10-15 menit. 



 
 
 

 

 
 

lab tunggu hasil lab dulu habis itu ambil obat 

dan pulang.” 

 

memeriksa tekanannya setelah 

itu ke pelayanan dokter umum. 

Setelah pemeriksaan, 

mengambil obat, jika ada 

pemeriksaan lab, menunggu 

hasil lab dulu setelah itu 

mengambil obat dan pulang.” 

2 Tingkat 

keterjangkauan 

akses pelayanan 

kesehatan 

EW 37 “Sangat terjangkau karena maksudnya eee 

untuk transportasi disini kan mudah toh untuk 

tempat pelayanan di puskesmas ini mudahki 

toh transportasinya, lokasi strategis pokoknya 

semuanya strategiski untuk tempat pelayanan 

dan transportasi terjangkau kepada pasien.” 

“Sangat terjangkau karena 

untuk transportasi disini 

mudah untuk ke  tempat 

pelayanan di puskesmas, 

lokasi strategis, semuanya 

strategis untuk tempat 

pelayanan dan transportasi 

terjangkau kepada pasien.” 

Informan mengatakan bahwa 

untuk menjangkau 

puskesmas sangat terjangkau 

dari segi transportasi dan 

lokasi tempat pelayanan. 

3 Kebijakan 

pembiayaan bagi 

yang kurang 

mampu 

EW 37 “Kalau tidak mampu, kalau dia menggunakan  

BPJS kan ada bantuan BPJS toh, kalau ada 

BPJS kan terlayani kalau tidak ada BPJS 

berlaku umum kita liat dulu ee latar 

belakangnya pasien toh karena masih ada 

kebijakan dari puskesmas untuk ee 

pembayaran pasien yang tidak mempunyai 

kartu BPJS, itu semua kebijakanji tergantung 

dari latar belakangnya pasien.” 

“Untuk yang tidak mampu, 

jika dia menggunakan  BPJS, 

ada bantuan dari BPJS, jika 

ada BPJS terlayani, jika tidak 

ada BPJS berlaku umum, 

dilihat terlebih dahulu latar 

belakang pasien karena masih 

ada kebijakan dari puskesmas 

untuk pembayaran pasien yang 

tidak mempunyai kartu BPJS, 

Informan mengatakan bahwa 

untuk pembiayaan bagi yang 

tidak mampu ada kebijakan 

jika tidak menggunakan 

BPJS tergantung dari latar 

belakang pasien dan untu 

pengurangan biaya tidak ada 

karena sesuai dengan 

PERDA. 



 
 
 

 

 
 

“Pengurangan biaya mungkin kita tidak 

karena itukan administrasinya sudah ada 

aturan memang dari daerah ee pengurangan 

mungkin tidak karena sesuai dengan PERDA 

yang ada.” 

itu semua kebijakan 

tergantung dari latar 

belakangnya pasien.” 

“Mungkin pengurangan biaya 

kita tidak, karena 

administrasinya sudah ada 

aturan dari daerah, 

pengurangan mungkin tidak 

karena sesuai dengan PERDA 

yang ada.” 

4 Alternatif akses 

pelayanan 

kesehatan 

EW 37 “Kalau petugas yang mengunjungi rumah 

itukan ada program Perkesmas cuman bagi 

pasien yang tidak bisa emm dia sakit tapi 

maksudnya dia tidak bisa ke puskesmas toh 

untuk periksa, iyya maksudnya kita hubungi 

dari petugas desa dulu toh biasanya kalau dia 

tidak bisa kesini kita liat kondisinya dia bisa 

jalan atau tidak karena kalau biasanya pasien 

yang tidak bisa jalankah lumpuh atau apa ya 

ada memang program yang mengunjungi ke 

rumah. Kalau Pustu dan Poskesdes kan ada, 

itu salah satu jalannya puskesmas toh jadi 

disitu dulu yang kita pantau sebelum ke 

puskesmas. 

“Petugas yang mengunjungi 

rumah itu ada program 

Perkesmas hanya bagi pasien 

yang tidak bisa ke puskesmas 

untuk berobat, biasanya kita 

menghubungi petugas desa 

dulu jika dia tidak bisa datang 

ke puskesmas kemudian kita 

liat kondisinya apakah dia bisa 

berjalan atau tidak, karena 

biasanya pasien yang tidak 

bisa jalan, lumpuh, memang 

ada program yang 

mengunjungi ke rumah. Pustu 

dan Poskesdes ada, itu salah 

Informan mengatakan bahwa 

ada alternatif untuk 

mengakses pelayanan 

kesehatan yaitu melalui 

Pustu dan Poskesdes. 



 
 
 

 

 
 

satu jalannya puskesmas  jadi 

kita pantau disitu terlebih 

dahulu sebelum ke puskesmas. 

 

 

 Dukungan Petugas Kesehatan 

No Informasi Informan Usia Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Sikap petugas 

kesehatan 

terhadap penderita 

EW 

 

 

37 

 

 

“Sikapnya pasti harus bersikap ramah, baik, 

sopan, eee terus ee mendengarkan keluhan 

trus memberikan bantuan ee informasi tentang 

penyakit yang diderita dan pemberian terapi 

kepada penderita.” 

“ Kalau misalnya penderita yang kayak 

misalnya yang kayak begini ih kenapa saya 

minum obat tapi tekananku masih sering naik 

toh maksudnya kita kasih lagi pengertian 

kepada pasiennya untuk sabar terus 

mengaturki pola makannya kalopun ee 

beberapa kali kita terapi dan tekanannya 

masih tetap diatas normal biasanya kami ee 

itumi sarankan merujuk ke dokter yang 

spesialis ke rumah sakit untuk terapi 

lanjutannya dan sesudah itu biasanya 

pasienkan dirujuk kembali kesini dengan 

“Sikap petugas kesehatan pasti 

harus bersikap ramah, baik, 

sopan, mendengarkan keluhan, 

memberikan bantuan informasi 

tentang penyakit yang diderita 

dan pemberian terapi kepada 

penderita.” 

“Jika ada penderita yang 

mengatakan mengapa saya 

minum obat tapi tekanan saya 

masih sering naik, jadi kita 

beri lagi pengertian kepada 

pasiennya untuk sabar 

kemudian mengatur pola 

makannya. Jika beberapa kali 

kita terapi dan tekanannya 

masih tetap diatas normal 

Informan mengatakan bahwa 

sikap petugas terhadap 

penderita yaitu harus 

bersikap ramah, baik, sopan, 

dan peduli terhadap penyakit 

penderita. 



 
 
 

 

 
 

terapi yang dari rumah sakit ee biasanya kami 

lanjutkanmi terapi yang dari rumah sakit itu 

sambil mengontrolmi ee tekanan darahnya 

apalagi hipertensi kan harus minum obatnya 

seumur hidup karena itumi obat yang 

mengontrol tekanan darahnya.” 

biasanya kami menyarankan 

untuk merujuk ke dokter 

spesialis ke rumah sakit untuk 

terapi lanjutannya dan setelah 

itu pasien biasanya dirujuk 

kembali kesini dengan terapi 

yang dari rumah sakit, kami 

lanjutkan terapi yang dari 

rumah sakit itu sambil 

mengontrol lagi tekanan 

darahnya apalagi hipertensi 

ini harus minum obatnya 

seumur hidup karena obat itu 

yang mengontrol tekanan 

darahnya.” 

2 Bentuk dukungan 

dari petugas 

kesehatan 

EW 37 “Maksudnya dukungannya dia selain 

pemeriksaan toh terus edukasi, edukasinya 

mungkin itumi dari pola makan cara hidupnya 

bagaimana pola hidup sehat untuk ee 

membantu pengobatan hipertensinya selain 

dari obat. Kan selama ee pemeriksaan toh 

disitu kita mulai edukasi juga cara minum obat 

trus efek dari ee risiko dari penyakit yang 

diderita, kalau efek obat mungkin lebih ee 

apoteker yang menjelaskan, kita kan lebih ke 

“Dukungannya selain 

pemeriksaan, ada edukasi, 

edukasinya itu dari pola 

makannya bagaimana pola 

hidup sehat untuk membantu 

pengobatan hipertensinya 

selain dari obat. Selama 

pemeriksaan, kita mulai 

edukasi juga cara minum obat 

dan risiko dari penyakit yang 

Informan mengatakan bahwa 

bentuk dukungan yang 

diberikan kepada penderita 

yaitu dukungan 

informasional, dukungan 

emosional dan dukungan 

instrumental. 



 
 
 

 

 
 

penyakitnya dan resiko yang terjadi. Dari sini 

juga dari pihak dokter yang menyarankan 

untuk kontrol kemudian dari status kita liat toh 

dia kontrolnya rutin atau tidak, karena kan 

kita biasanya ee obatnya 3 atau sampai 1 

bulan kita beri toh nanti dia kontrol lagi kita 

liatmi bagaimana efek dari terapi kita 

maksudnya terapinya hipertensi toh minum 

obatnya intervensinya kita kan tekanan harus 

stabil dengan rutinnya dia kontrol” 

“Penyuluhan itu mungkin yang bersifatnya 

promkes toh yang keluar, itu program lagi 

yang untuk penyuluhan terus yang penyuluhan 

dia kita ada kegiatannya yang prolanis tapi 

penderita itu dia datang ke puskesmas iyyah 

maksudnya ada program memangyang  

prolanis yang dijalankan yah disitumi yang 

ada pemeriksaan, ada penyuluhan dan 

aktivitas fisik seperti olahraga toh.” 

 

 

 

diderita, kalau efek obat 

mungkin apoteker yang 

menjelaskan, kita lebih ke 

penyakitnya dan resiko yang 

terjadi. Dari pihak dokter juga 

yang menyarankan untuk 

kontrol kemudian dari status 

kita liat dia kontrolnya rutin 

atau tidak, karena kita 

biasanya memberi obat 3 

minggu atau sampai 1 bulan, 

nanti setelah dia kontrol lagi 

kita lihat bagaimana efek dari 

terapi hipertensi kita, minum 

obatnya karena intervensinya 

kita tekanan harus stabil 

dengan rutinnya dia kontrol” 

“Penyuluhan itu mungkin yang 

bersifatnya promkes yang 

terjun lapangan, itu program 

lagi yang untuk penyuluhan 

kemudian yang penyuluhan 

kita ada kegiatannya seperti 

prolanis tapi penderita yang 

datang ke puskesmas 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

maksudnya ada program 

prolanis yang dijalankan yang 

mencakup pemeriksaan, 

penyuluhan dan aktivitas fisik 

seperti olahraga.” 

 

3. Informan Pendukung 

 

Kepatuhan Berobat Hipertensi 

No Informasi Informan Usia  Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Kepatuhan 

berobat dan 

minum obat  

AR terkait 

informan 

NH  

61 

 

“Iye rutinji selalu iyya.” “Iya dia rutin.” Informan mengatakan bahwa 

informan NH rutin berobat 

dan minum obat. 

 

SN terkait 

informan 

NL 

48 “Iye sering biasa malam-malam minum obat 

dari puskesmas, obat tekanan dengan obat 

keram toh karena biasa keram juga dikasi 

sama dokter langsung biasa. Awalnya itu di 

tempat prakteknya dokter tapi karena sudah 

ada perubahan katanya disuruh saja ke 

puskesmas kan ada BPJSnya toh, kan biasa 

saya kubelikan obat toh supaya cepat tapi 

“Iya. Dia biasanya meminum 

obat yang diberikan di 

puskesmas setiap malamdan 

ada juga obat untuk mengatasi 

kram karenadiabiasanya 

merasakan kram. Awalnya dia 

berobat di tempat praktenya 

dokter tapi kata dokter karena 

Informan mengatakan bahwa 

informan NL rutin berobat 

dan minum obat. 

 



 
 
 

 

 
 

katanya dokter disitu saja di puskesmas yang 

penting 3 kali seminggu datang. Biasa 2 

minggu naik lagi tensi tapi alhamdulillah 

sudah normal. Biasa 3 kali 4 kali sebulan naik 

tensi.” 

sudah ada perubahan dia 

bilang ke puskesmas saja 

karena ada BPJS. Biasanya 

saya belikan obat agar cepat 

sembuh tapi kata dokter di 

puskesmas saja yang penting 3 

kali seminggu datang berobat. 

Saya biasanya kontrol ke 

puskesmas setiap 2 minggu 

atau 3 sampai 4 kali sebulan.” 

MR 

terkait 

informan 

HS 

22 “Iye seringji datang berobat ke puskesmas. 

Seringji juga dia minum obatnya kadang biasa 

kalau malam.” 

“Iya. Selalu datang berobat ke 

puskesmas dan selalu minum 

obat setiap malam.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan HS rutin berobat 

dan minum obat. 

S terkait 

informan 

A 

33 “Iye rutinji.” “ Iya dia rutin.” Informan mengatakan bahwa 

informan A rutin berobat dan 

minum obat. 

TR  

terkait 

informan 

R 

65 “Iya ini adekku termasuk rutin berobat dia 

juga toh biasa ke puskesmas juga dia.” 

“Iya adik saya rutin berobat 

ke puskesmas.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan R rutin berobat dan 

minum obat. 

F terkait 

informan 

28 “Iyya, dia selalu meminum obatnya tiap “Iya, dia selalu meminum 

obatnya yang diberikan di 

Informan mengatakan bahwa 

informan SR rutin berobat 



 
 
 

 

 
 

SR malam itu, obat yang dari puskesmas toh.” puskesmassetiap malam.” dan minum obat. 

2 Penggunaan obat 

tradisional 

AR terkait 

informan 

NH  

61 

 

“Iye ada obat tradisional juga.” “Iya ada obat tradisional 

juga.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan NH menggunakan 

obat tradisional. 

  SN terkait 

informan 

NL 

48 “Iye biasa dia pakai jahe toh untuk dia pakai 

dibadannya kalau mandi, dia mandi itu sekali 

saja nah pada saat dia mandi dia gosok-

gosokkan dibadannya.” 

“Iya, dia biasanya memakai 

jahe untuk dibadannya ketika 

mandi. Dia mandi sekali 

sehari terus pada saat itu dia 

gosokkan ke badannya.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan NL menggunakan 

obat tradisional. 

MR 

terkait 

informan 

HS 

22 “Iye biasa ada dia minum tapi saya tidak tau 

namanya.” 

“Iya dia biasanya minum tapi 

saya tidak tau namanya.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan HS menggunakan 

obat tradisional. 

S terkait 

informan 

A 

33 “Iye ada, biasanya yang kembang-kembang itu 

disamping rumah dia ambil baru dia masak 

baru minum.” 

“Iya ada, biasanya yang 

kembang-kembang itu dia 

ambil disamping rumah, dia 

masak kemudian dia minum.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan A menggunakan 

obat tradisional. 

TR  

terkait 

informan 

R 

65 “Mentimun biasa saya liat dia minum.” “Mentimun yang dia minum.” Informan mengatakan bahwa 

informan R menggunakan 

obat tradisional. 



 
 
 

 

 
 

F terkait 

informan 

S 

28 “Iya ada ramuan juga kayak daun salam 

dengan daun karsen.“ 

“Iya ada obat tradisional 

seperti daun salam dan daun 

kersen.” 

Informan mengatakan bahwa 

informan F menggunakan 

obat tradisional. 

 

 

Dukungan Keluarga 

No Informasi Informan Usia Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Tanggapan 

keluarga terhadap 

penyakit 

hipertensi 

penderita 

AR terkait 

informan 

NH  

61 

 

“Khawatir sekali karena kalau ee naik 

tekanannya dia itu bergetar-getarki badannya 

jadi ee itu kalau jalanki kayak anu apa mau 

jatuh begitu. Apalagi dia itu agak besarki 

suaranya atau kalau ada biasa ee kayak kasi 

marah-marahki naikmi lagi itu tensinya, 

sukaki ma jallo-jallo do jadi harus selalu 

didampingi karena berduaja disini dirumah 

begitu.” 

“Sangat khawatir karena jika 

tekanannya naik, badannya  

bergetar jadi ketika berjalan 

seperti ingin jatuh. Apalagi 

suaranya agak besar atau jika 

ada sesuatu yang membuat dia 

marah, tekanannya naik lagi, 

dia suka marah-marah jadi 

harus selalu didampingi 

karena dirumah saya hanya 

berdua.” 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan NH yakni merasa 

khawatir dan peduli. 

SN terkait 

informan 

NL 

48 “Kalau masalah penyakitnya itu iyya masih 

mengeluh toh tapi kalau diliat dia sudah ini 

sehat-sehat tapi dia masih mengeluh karena 

biasa kalau naik tensinya dia biasanya 

bergetar tangannya sama didalam juga panas, 

panas dalam kayaknya. Itu biasa kasi 

“Masalah penyakitnya, dia 

masih mengeluh hanya 

kelihatannya sudah sehat 

padahal dia masih mengeluh 

karena jika tekanannya naik 

biasanya tangannya bergetar 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan NL yakni merasa 

khawatir dan peduli. 



 
 
 

 

 
 

khawatirki kalau mengeluh begitu jadi kita 

juga takut-takut.” 

dan katanya didalam tubuhnya 

dia merasa panas, panas 

dalam mungkin. Jadi hal itu 

yang biasanya membuat saya 

khawatir dan takut.” 

MR 

terkait 

informan 

HS 

22 “Kalau penyakitnya ibu eee kan penyakit 

tekanan kak toh jadi ee saya harus selalu siap 

kalau ibu butuh bantuan karena nabilang itu 

tanteku itu tekanannya ndk boleh bedeng naik 

terus haruski dikontrol karena yang kayak 

begituan biasa kasi muncul penyakit-penyakit 

lain toh kak. Jadi saya sebagai anak harus 

selalu siap, karena takutka biasa kak  kalau 

misalnya ada lagi penyakit barunya. Kalau 

saya ndak ada biasanya adaji juga bapak 

bantu ibu.” 

“Penyakitnya ibu itu penyakit 

hipertensi jadi saya harus 

selalu siap semisalnya ibu 

butuh bantuan karena tante 

saya bilang, tekanannya tidak 

boleh naik terus, harus selalu 

dikontrol karena biasanya 

muncul penyakit-penyakit lain. 

Jadi saya sebagai anak harus 

selalu siap karena saya takut 

jika muncul penyakit baru. 

Kalau saya tidak ada dirumah 

biasanya ada bapak juga yang 

membantu.” 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan HS yakni merasa 

khawatir dan peduli. 

 

 

 

 

S terkait 

informan 

A 

33 “Biasanya ibu itu sakit kepalanya, oleng-oleng 

kadang juga penglihatannya tiba-tiba kabur  

toh jadi saya juga takut-takut kalau munculmi 

gejala begitunya.” 

“Ibu biasanya sakit kepala, 

linglung terkadang juga 

penglihatan jadi kabur jadi 

saya terkadang takut jika 

muncul gejala seperti itu.” 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan A yakni merasa 

takut. 



 
 
 

 

 
 

TR  

terkait 

informan 

R 

65 “Tanggapannya yah bagaimana kita harus 

tetap menjaga ee kan kita sebagai 

keluargannya orang terdekatnya ceritanya 

harus ee membantu dia untuk berobat agar 

tetap terkontrol agar tidak muncul gejala-

gejala yang kadang buat dia bisa drop begitu. 

Kalau masalah khawatir yah kita khawatir 

dengan penyakitnya apalagi kalau gejalanya 

muncul toh.” 

“Tanggapannya bagaimana 

kita sebagai keluarga atau 

orang terdekatnya harus 

membantu dia untuk tetap 

berobat agar tetap terkontrol 

agar tidak muncul gejala-

gejala yang kadang buat dia 

bisa drop. Kita khawatir 

dengan penyakitnya apalagi 

jika gejalanya sudah muncul.” 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan R yakni merasa 

khawatir dan peduli. 

F terkait 

informan 

S 

28 “Tanggapannya pastilah cemas dan berusaha 

mengobati toh, ke puskesmas dulu mencari 

solusi apa obatnya toh. Gejalanya itu biasanya 

nyeri kayak lutut, sakit kepala, badan gemetar, 

kedinginan itu yang biasanya membuat saya 

cemas dengan penyakitnya” 

“Tanggapannya saya pasti 

cemas dan berusaha untuk 

mengobati, menemaninya ke 

puskesmas berobat untuk 

mencari solusi dan obatnya 

apa. Gejalanya itu biasanya 

nyeri lutut, sakit kepala, badan 

gemetar dan kedinginan yang 

terkadang membuat saya 

cemas dengan penyakitnya” 

Tanggapan yang diberikan 

terhadap penyakit hipertensi 

informan S yakni merasa 

cemas. 

2 Bentuk dukungan 

yang diberikan 

keluarga 

AR terkait 

informan 

NH 

61 

 

“Sering sekali kuingatkan bilang tahan-tahan 

sai itu marah-marahmu karena kau tonji 

dapatki akibatnya, emm mungkin karena sudah 

terbiasa toh dia, cepat sekali stress, banyak 

pikirannya juga, sembarang sekali biasa 

“Saya sering mengingatkan 

untuk menahan amarahnya 

karena akan berakibat juga 

pada dia mungkin karena dia 

sudah terbiasa, dia juga cepat 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

emosional. 



 
 
 

 

 
 

nakomentari haha. Ituji dia harus selalu 

diingatkan toh kalau begitumi sama ingatkan 

juga kontrol terus karena ituji yang bisa kasi 

terkontrol tekanannya.” 

stress, banyak pikiran, dan 

biasanya sembarang yang dia 

komentari. Jadi dia itu harus 

selalu diingatkan kalau terjadi 

hal yang begitu dan diingatkan 

juga untuk selalu kontrol 

karena hanya itu yang bisa 

kontrol tekanan darahnya.” 

SN terkait 

informan 

NL 

48 “Dukungannya dari keluarga iyya palingan 

ituji pergi belikan obat di apotik kalau 

misalnya obatnya habis toh karena dia itu biar 

tidak diingatkan minum obat naingatji, rutin 

sekaliyya bu kalau masalah obat tidak pernah 

alfa, dia juga yang masak sendiri makanannya 

terus kalau dia masak ndk asin-asinji juga.” 

“Dukungan dari keluarga 

hanya itu saja membelikan dia 

obat semisalnya obatnya sudah 

habis. Walaupun dia tidak 

diingatkan minum obat, dia 

ingat sendiri. Masalah obat 

dia sangat rutin, tidak pernah 

absen, dia juga yang memasak 

sendiri dan dia memasak itu 

tidak asin juga.” 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

instrumental. 

MR 

terkait 

informan 

HS 

22 “Bentuk dukungan mungkin lebih ke 

mengingatkan untuk terus berobat agar 

tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga 

tidak terjadi gejala-gejala yang dapat memicu 

munculnya penyakit lain.” 

“Bentuk dukungan mungkin 

lebih ke mengingatkan untuk 

terus berobat agar tekanan 

darahnya lebih terkontrol 

sehingga tidak terjadi gejala-

gejala yang dapat memicu 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

emosional. 



 
 
 

 

 
 

munculnya penyakit lain.” 

S terkait 

informan 

A 

33 “Dukungan dari keluarga itu ee ingatkan 

obatnya, pergi kontrol di puskesmas, istirahat 

yang banyak sama jaga pola makan juga yang 

mana yang dilarang sama dokter.” 

“ Dukungan dari keluarga itu 

mengingatkan untuk minum 

obat, rajin kontrol ke 

puskesmas, istirahat yang 

banyak dan jaga pola makan 

yang mana yang dilarang 

sama doker.” 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

emosional. 

TR  

terkait 

informan 

R 

65 “Bentuk dukungan dari keluarga yang kita 

berikan itu selalu meningatkan untuk rutin 

berobat ke puskesmas dan rutin minum 

obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat 

serta selalu dijaga juga pola makannya jangan 

sampai memilih makanan yang salah toh kan 

ee nanti akibatnya juga ke dia.” 

“Bentuk dukungan dari 

keluarga yang kita berikan itu 

selalu meningatkan untuk rutin 

berobat ke puskesmas dan 

rutin minum obatnya juga, 

berperilaku bersih dan sehat 

serta selalu dijaga juga pola 

makannya jangan sampai 

memilih makanan yang salah 

karena akibatnya juga kembali 

ke dia.” 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

emosional. 

F terkait 

informan 

S 

28 “Bentuk dukungannya ee mengingatkan 

obatnya terus juga makanan-makanan yang 

tidak sesuai toh misalnya kayak supaya tidak 

kambuh lagi makanan-makanan yang kayak 

eee garam dibatasi terus juga daging supaya 

“Bentuk dukungannya yaitu 

mengingatkan minum obat dan 

makanan-makanan yang tidak 

sesuai agar tidak kambuh 

penyakitnya misalnya 

Bentuk dukungan yang 

diberikan yaitu dukungan 

emosional. 



 
 
 

 

 
 

tidak naik lagi ee tensinya.” membatasi penggunaan garam 

pada makanan dan makanan 

daging agar tekanannya tidak 

naik lagi.” 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Puskesmas Kajang 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara bersama informan utama dan pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara bersama informan kunci 
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